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ABSTRAK 

Memeriksa impulsive buying di kalangan 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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ABSTRACT 

Examining impulsive buying among youngster is especially relevant in this era of 
disruption. The purpose of this research paper is to examine predictors of 
impulsive buying among youngsters from a hedonic shopping perspective, desire 
for visual aesthetic, and situational factors. The present research empirically tests 
a theoretical model of impulse buying by examining the associations between 
hedonic shopping motivation dimensions, desire for visual aesthetic, and 
intentions in the presence of situational characteristics as moderators. A survey of 
195 youngsters aged 15 to 35 is conducted using a structured questionnaire. 
Constructs are measured using established scales. Results indicate that the 
impulsive buying of youngsters are positively associated with all the dimensions 
of hedonic shopping motivation except fun. Situational characteristics of money 
and time availability did not moderate this relationship. Task definition negatively 
moderates the association between impulsive buying and hedonic shopping 
motivation dimensions. Desire for visual aesthetics positively associated with 
impulsive buying.  

This study provides novel insights on the complex process of impulsive buying by 
youngsters by expanding the application of the desire for visual aesthetics. This is 
the first study to investigate the relationship between desire for visual aesthetics 
and impulsive buying among youngster. 

Keyword : Hedonic Shopping Motivation, Desire for Visual Aesthetic, Situational 
Factors, Impulsive Buying  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

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 
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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 Rook (1987) impulsive buying terjadi ketika konsumen mengalami 

sesuatu yang tiba-tiba, sangat kuat, dan menimbulkan keinginan yang gigih 

(Rook, 1987, p. 4). Penelitian tersebut mencirikan impulsive buying sebagai 

sesuatu yang tidak diniatkan, tanpa direnungkan, yang biasanya terjadi ketika 

konsumen sudah terpapar stimuli yang ada didalam toko (Bhakat & 

Muruganantham, 2013, p. 3). Literature review mengenai impulsive buying yang 

dilakukan oleh (Bhakat & Muruganantham, 2013, p. 2) menyimpulkan bahwa 

impulsive buying merupakan keputusan pembelian hedonis yang terjadi di dalam 

toko.   

Menurut penelitian Bellini (2017) dari penelitian-penelitian yang selama ini 

telah ada hal yang dapat mempengaruhi impulsive buying dapat dibagi menjadi 
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tiga kategori yaitu: karakter individu; karakteristik produk; dan Situational 

Factors. Karakter individu seperti jenis kelamin (Coley & Burgess, 2003; 

Pentecost & Andrews, 2010), umur (Badgaiyan & Verma, 2014), dan personality 

traits (Bellini, Cardinali, & Grandi, 2017, p. 2). Personality traits merupakan 

kecenderungan impulsive buying atau biasa disebut dengan impulsive buying 

Tendency (Bellini et al., 2017).  

Kemudian untuk karakteristik produk adalah level kehedonitasan produk yang 

dibeli konsumen secara impulsive (Bellini et al., 2017, p. 2; Park, Kim, & Forney, 

2006). Menurut penelitian Park (2006) impulsive buying memainkan peran yang 

penting dalam memenuhi keinginan yang hedonis (Hausman, 2000; Park et al., 

2006, p. 5; Rook, 1987). Penelitian tersebut menguji impulsive buying pada 

produk fashion pakaian, karena produk fashion (pakaian, kosmetik, aksesoris) 

memiliki hubungan dengan emosi konsumen dan impulsive buying. Hal ini terjadi 

karena adanya dorongan atau motivasi untuk membeli kebutuhan yang bersifat 

hedonis dan karena adanya keterlibatan terhadap fashion melalui sensor yang 

dimiliki produk fashion itu sendiri (Joo Park, Young Kim, & Cardona Forney, 

2006, p. 5).  

Peran tersebut mendukung hubungan konseptual antara hedonic shopping 

motivation dan impulsive buying (Dey & Srivastava, 2017, p. 8; Park et al., 2006, 

p. 5). Artinya konsumen cenderung melakukan pembelian saat mereka termotivasi 

oleh keinginan hedonis, seperti kebutuhan akan hal baru/novelty, social 

interactions, dan fun/kesenangan (Hausman, 2000; Park et al., 2006, p. 5). 

Kemudian escapism atau pelarian juga dapat dikaitkan dengan motivasi untuk 
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berbelanja secara hedonis (Babin, Darden, & Griffin, 1994; Dey & Srivastava, 

2017; Yu & Bastin, 2010). Motivasi untuk berbelanja secara hedonis selanjutnya 

adalah appraise from other. Menurut penelitan Yu (2010) yang melakukan 

penelitian impulsive buying pada konsumen di China, mendapatkan pujian dari 

orang lain atau appraise from other ketika berbelanja sangat mempengaruhi 

perilaku impulsive buying (Yu & Bastin, 2010). Kemudian pada Gambar I dapat 

dilihat bahwa kosmetik merupakan barang yang sering dibeli secara impulsive.  

Gambar 1.1  Nielsen Research I  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Nielsen, 2013 

Berdasarkan penelitian Nielsen, Asia-Pacific cenderung belanja secara 

impulsive dan tertarik pada desaigner brand (Nielsen, 2013). Pada Gambar II 

yang didapatkan dari penelitian Nielsen, dapat dilihat bahwa Indonesia merupakan 

Negara kedua tertinggi dalam mengganti-ganti produk kosmetik setelah Amerika-

Latin, kemudian pada gambar ke III dapat dilihat bahwa masyarakat Indonesia 

senang menjadi konsumen yang paling pertama membeli dan mencoba suatu 

produk baru.  
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Gambar 1.2 Nielsen Research II 

 

 

 

 

 

Sumber: Nielsen, 2013 

Euromonitor International menemukan pada tahun 2016 beauty dan 

personal care di Indonesia tumbuh semakin kuat, karena saat ini merupakan era 

digital dimana konsumen Indonesia dengan mudahnya terpapar beauty trend dari 

berbagai negara (Euromonitor, 2017). Produk kecantikan seperti kosmetik terus 

mengalami pertumbuhan positif karena konsumen Indonesia sekarang terbiasa 

menggunakan make-up untuk aktivitas sehari-hari.  Hal ini juga diperkuat kembali 

dengan adanya kenaikan permintaan produk beauty dan personal care di 

Indonesia (Investment, 2017).  

Gambar 1.3  Nielsen Research III  

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Nielsen, 2013 
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Permintaan produk tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, yaitu, make-

up semakin menjadi bagian dari gaya hidup perempuan Indonesia, populasi 

perempuan Indonesia yang sekarang berjumlah lebih dari 130 juta, dan 

menariknya pada saat terjadi perlambatan ekonomi, perempuan Indonesia tetap 

saja membeli produk kecantikan. Melihat potensi industri kosmetik, Pemerintah 

Indonesia menempatkan industri ini di antara industri prioritasnya dalam Rencana 

Pembangunan Industri Nasional hingga 2019. Oleh karena itu, kosmetik telah 

mendapatkan peran penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia 

(Investment, 2017).  

Kategori yang terakhir yang dapat menimbulkan impulsive buying adalah 

situational factors, diantaranya adalah task definition, time availability, money 

availability dan store environment (Badgaiyan & Verma, 2014; Bellini et al., 

2017, p. 3; Dey & Srivastava, 2017; Jung Chang, Yan, & Eckman, 2014, p. 2). 

Task definition dapat berupa tujuan pergi berbelanja untuk membeli suatu produk 

dan money availability adalah uang yang tersedia ketika pergi berbelanja (Dey & 

Srivastava, 2017). Pada penelitian Badgaiyan & Verma (2014) time availability 

termasuk pada kategori situational factors bersama dengan task definition dan 

money availability. Time availability dapat dikatakan sebagai waktu yang tersedia 

ketika pergi berbelanja (Badgaiyan & Verma, 2014).  

Menurut penelitian Mohan (2013) store environment dapat mempengaruhi 

impulsive buying (Mohan, Sivakumaran, & Sharma, 2013). Penelitian tersebut 

juga menyatakan bahwa aesthetics appeal dan tampilan pada toko dapat 

mempengaruhi impulsive buying (Hoolbrook, Morris B ; Hirschman, 1982; 
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Mohan et al., 2013, p. 17; Rook, 1987). Desire for visual aesthetic (DVA) 

diartikan sebagai 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, Kalliny, & Minor, 2017, p. 5).  

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 et al., 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.   
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1.2 Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian (Dey & Srivastava, 2017) 

dengan pengembangan model dan objek yang berbeda. Dimana pada penelitian 

(Dey & Srivastava, 2017) hanya menggunakan variabel hedonic shopping 

motivation beserta 5 dimensinya, dan variabel moderasi dari situational factors 

yang dapat mempengaruhi impulsive buying. Penelitian tersebut merupakan 

penelitian pertama yang menjadikan variabel situational factors sebagai variabel 

moderasi antara hedonic shopping motivation dengan impulsive buying (Dey & 

Srivastava, 2017). Saran dari penelitian tersebut adalah penelitiannya dapat diuji 

pada tipe toko lainnya dan melihat apakah pola pada dimensi hedonic shopping 

motivations juga terjadi. 

Kemudian peneliti menambahkan variabel desire for visual aesthetics (DVA) 

pada store environment yang dapat mempengaruhi impulsive buying (Mohan et 

al., 2013; Rook, 1987). Adapun alasan penambahan variabel ini karena desire for 

visual aesthetics (DVA) pada store environment masih sedikit diketahui dan 

belum diteliti bagaimana pengaruhnya pada impulsive buying (Mohan et al., 2013; 

Murray, Elms, & Teller, 2015; Saran et al., 2017, p. 6). Menurut penelitian Saran 

(2017) desire for visual aesthetic (DVA) masih sedikit diketahui karena belum 

terdapat penelitian yang komprehensif mengenai pengukuran dari desire for visual 

aesthetics (DVA), yang selama ini menggunakan single item measurement (Saran 

et al., 2017, p. 1). Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana konsumen 

muda melakukan impulsive buying dilihat dari sisi hedonis, desire for visual 
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aesthetics, dan situational factors sebagai moderasi antara hedonic shopping 

motivation dan impulsive buying.  

Batasan penelitian ini adalah membahas dampak yang dapat menimbulkan 

impulsive buying pada konsumen muda. Impulsive buying memiliki arti sebagai 

pembelian dadakan yang bersifat hedonis (Dey & Srivastava, 2017, p. 3; Joo Park 

et al., 2006; Rook, 1987). Dimana menurut penelitian (Dey & Srivastava, 2017; 

Hausman, 2000; Yu & Bastin, 2010) hedonic shopping motivation atau dimensi 

belanja hedonis sepertif fun, novelty, escapism, praise from other, dan social 

interaction dapat mempengaruhi impulsive buying. Kemudian telah ditemukan 

bahwa impulsive buying pada toko dapat terjadi karena pengaruh dari variabel 

aesthetic atau desire for  visual aesthetic (DVA) (Mohan et al., 2013; Rook, 1987; 

Saran et al., 2017).  

Alasan memilih variabel impulsive buying adalah karena peneliti ingin melihat 

bagaimana konsumen muda melakukan impulsive buying dilihat dari motivasi 

belanja hedonisnya, jika konsumen tersebut pernah membeli produk kosmetik 

pada Watson. Lebih jauh lagi karena peneliti ingin melihat bagaimana peran 

aesthetic yang dilakukan Watson dapat memicu impulsive buying pada konsumen 

muda. Jika peneliti mengambil variabel ini, maka peneliti dapat membuktikan 

bahwa konsumen muda yang melakukan impulsive buying disebabkan oleh 

motivasi belanja hedonis dan karena memiliki tingkat keinginan yang tinggi 

terhadap lingkungan toko yang aesthetic.  

Konstruk yang terlibat pada penelitian ini adalah variabel independen, variabel 

dependen, dan variabel moderasi. Variabel independen yaitu variabel hedonic 
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shopping motivation, novelty, fun, appraise from other, escapism, social 

interaction, dan variabel desire for visual aesthetics (DVA). Variabel dependen 

adalah impulsive buying. Sedangkan variabel moderasi adalah money availability, 

time availability, dan task definition. 

Objek dari penelitian ini adalah konsumen wanita muda diusia produktif, yang 

berumur 15 – 35 tahun pengguna kosmetik dari Ritel beauty & personal care. 

Ritel beauty & personal care atau drugstore yang akan diteliti adalah Watson 

karena menurut (Cheong et al., 2016, p. 42) pada Asia Personal Care Cosmetics 

Market Guide menyatakan bahwa Watson merupakan peritel beauty & personal 

care terkemuka dari Hongkong yang menguasai beberapa pasar di Asia termasuk 

Indonesia. Watson memiliki 75 toko di Indonesia yaitu Banten, Jawa Tengah, 

DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Bali menurut website 

resmi Watson Indonesia. Toko Watson di DKI Jakarta memiliki jumlah terbesar 

yaitu 31 toko. Menurut Head of Operations & Property Watsons, Rio Fernando 

hal tersebut karena pertumbuhan bisnis health & beauty yang bergerak pesat di 

Ibukota (Sindonews, 2014).  

Watson Indonesia memanjakan konsumen dengan produk health & beauty 

lebih dari 2000 brand. Watson menyediakan kosmetik lokal sampai impor 

ditokonya, seperti Wardah, Make Over, Wardah, Emina, Maybelline, Revlon, Wet 

and Wild, L’oreal, Essence, Bourjois, dll. Watson juga memberikan pelayanan 

serta suasana unik di tokonya. Watson sudah memperhatikan store environment 

dari sisi musik, nuansa toko, dan tata design yang secara visual aesthetic menarik 

mata pengunjung (Marketing, 2017; Sindonews, 2014).  
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1.3 Rumusan Permasalahan  

Sebagaimana sudah dijelaskan pada latar belakang dan ruang lingkup 

penelitian, fenomena impulsive buying pada konsumen muda Indonesia dilihat 

dari perspektif hedonis cukup penting untuk diteliti, agar dapat memanfaatkan 

peluang pasar saat ini secara efektif. Dimana konsumen muda Indonesia mencapai 

40% dari total jumlah penduduk dan tingginya minat industri kosmetik di 

Indonesia. Adapun rumusan permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah dimensi novelty berpengaruh positif terhadap impulsive buying ? 

2. Apakah dimensi fun berpengaruh positif terhadap impulsive buying ? 

3. Apakah dimensi appraise from other berpengaruh positif terhadap 

impulsive buying ? 

4. Apakah dimensi escapism berpengaruh positif terhadap impulsive buying? 

5. Apakah dimensi social interactions berpengaruh positif terhadap impulsive 

buying? 

6. Apakah desire for visual aesthetics berpengaruh positif terhadap Impulsive 

Buying?  

7. Apakah hedonic shopping motivation berpengaruh positif terhadap 

impulsive buying ? 

8. Apakah money availability berpengaruh positif dalam memoderasi 

hubungan antara hedonic shopping motivation dan impulsive buying?  

9. Apakah time availability berpengaruh positif dalam memoderasi hubungan 

antara hedonic shopping motivation dan impulsive buying? 
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10. Apakah task definition berpengaruh negatif dalam memoderasi hubungan 

antara hedonic shopping motivation dan Impulsive Buying? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Peneliti ingin mencari tahu apakah variabel-variabel yang diajukan pada rumusan 

masalah memiliki pengaruh yang positif terhadap impulsive buying pada produk 

kosmetik yang dijual pada Ritel Health & Beauty Watson. Adapun tujuan yang 

ingin dicapai penelitian ini yaitu:  

1. Menguji dan menganalisis pengaruh positif dimensi novelty terhadap 

impulsive buying 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh positif dimensi fun terhadap 

impulsive buying  

3. Menguji dan menganalisis pengaruh positif dimensi appraise from other 

terhadap impulsive buying 

4. Menguji dan menganalisis pengaruh positif dimensi escapism terhadap 

impulsive buying 

5. Menguji dan menganalisis pengaruh positif dimensi social interaction 

terhadap impulsive buying  

6. Menguji dan menganalisis pengaruh positif desire for visual aesthetics 

terhadap impulsive buying  

7. Menguji dan menganalisis pengaruh positif hedonic shopping motivation 

terhadap impulsive buying  
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8. Menguji dan menganalisis pengaruh positif money availability sebagai 

variabel moderasi antara hedonic consumption tendency dan impulsive 

buying  

9. Menguji dan menganalisis pengaruh positif time availability sebagai 

variabel moderasi antara hedonic consumption tendency dan impulsive 

buying  

10. Menguji dan menganalisis pengaruh negatif task definition sebagai 

variabel moderasi antara hedonic consumption tendency dan impulsive 

buying 

1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk akademis dan 

praktisi, sebagai berikut:  

1. Manfaat akademik  

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada ilmu 

Manajeman Pemasaran khususnya Perilaku Konsumen mengenai 

pembuktian dampak dari hedonic shopping motivation dan desire for 

visual aesthetic (DVA) dengan moderasi dari situational factors 

terhadap impulsive buying. Variabel-variabel yang terkait adalah 

hedonic shopping motivation dengan ke 5 dimensinya yaitu novelty, 

fun, appraise from other, escapism, social interaction, kemudian 

variabel desire for visual aesthetic dan situational factors yaitu money 

availability, time availability, dan task definition.  Manfaatnya untuk 

memperluas pengetahuan mengenai impulsive buying yang dilakukan 
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konsumen muda. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai 

perluasan penelitian pada selanjutnya yang berkaitan dengan impulsive 

buying.  

2. Manfaat praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para 

praktisi dan pembaca. Khususnya bagi retailers yang ingin 

mempelajari bagaimana perilaku konsumen muda yang melakukan 

impulsive buying, terutama dilihat dari sisi hedonis konsumen muda 

dan tingkat desire for visual aesthetic (DVA). Sehingga informasi 

yang ada dipenelitian ini dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan pada Watson atau bisnis sejenis lainnya agar dapat memicu 

impulsive buying konsumen muda.  

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian.  

BAB II LANDASAN TEORI  

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai tujuan pustaka yang memuat landasan 

dan kerangka teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian 

ini, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran.  

BAB III METODE PENELITIAN  
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Pada bab ini akan menjelaskan mengenai waktu dan tempat penelitian, metode 

pengumpulan data, metode pengambilan sampel, teknik pengujian kuisioner, 

teknik pengujian data, dan teknik hipotesis.  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitiam, analisis 

data, dan pembahasan.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini adalah penutup yang berisikan suatu kesimpulan penelitian yang berasal 

dari hasil analisis data yang didapat dan kesimpulan tersebut menjawab rumusan 

permasalahan dan juga memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi akademik 

dan penelitian yang terkait bagi perusahaan untuk kedepannya.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka  

2.1.1 Perilaku Konsumen  

Menurut Schiffman et.al, (2010) impulsive buying dianggap sangat relevan 

apabila terjadi saat ini, karena marketer melakukan promosi pemasaran dengan 

inovatif, kreatif, serta menggunakan teknologi yang tepat (Bhakat & 

Muruganantham, 2013). Stern (1962) menyatakan bahwa aspek-aspek berbeda 

dari produk yang ditemui di toko dapat mempengaruhi impulsive buying. 

Schiffman et.al, (2010) manfaat fungsional dari suatu barang juga dapat memicu 

fenomena impulsive buying (Bhakat & Muruganantham, 2013). 

2.1.2 Impulsive Buying Behaviour 

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 et al., 2010, p. 277).  

Rook, (1987) berpendapat pada saat impulsive buying terjadi konsumen 

mengalami sesuatu yang tiba-tiba, sangat kuat, dan menimbulkan keinginan yang 

gigih (Rook, 1987). Penelitian tersebut mencirikan impulsive buying sebagai 

sesuatu yang tidak diniatkan, tanpa direnungkan, yang biasanya terjadi ketika 
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konsumen sudah terpapar stimuli yang ada didalam toko. Literature review 

mengenai impulsive buying yang dilakukan oleh (Bhakat & Muruganantham, 

2013) menyimpulkan bahwa impulsive buying melibatkan keputusan pembelian 

hedonis yang dibuat di dalam toko.  Sehingga impulsive buying adalah sebuah 

pembelian dengan sedikit pertimbangan (konsumen melihat permen dan tiba-tiba 

memutuskan untuk membelinya) (Bellini et al., 2017).  

Menurut penelitian analisis-meta yang dilakukan Amos, (2012) impulsive 

buying dapat dikategorikan menjadi tiga kriteria (Amos, Rayburn, & Voss, 2013, 

p. 2; P. Sharma et al., 2010) :   

1. Pertama, tindakan yang dilakukan spontan, yang biasanya disertai dengan 

emosi yang positif.  

2. Kedua, individu yang melakukan impulsive buying biasanya tidak khawatir 

akan biaya dan konsekuensi setelah pembelian.  

3. Ketiga, tindakan tersebut biasanya melibatkan motivasi hedonis untuk 

memuaskan diri secara langsung melalui konsumsi atau pembelian.  

Menurut Yu (2010) penelitian tentang impulsive buying selama ini lebih 

fokus pada “produk apa” yang  paling baik dikategorikan sebagai produk impuls 

dan “dimana” biasanya perilaku impulsive buying terjadi. Menurutnya perhatian 

ini telah membuat penelitian tentang impulsive buying yang mengabaikan 

motivasi atau penyebab konsumen melakukan impulsive buying (Hausman, 2000; 

Yu & Bastin, 2010, p. 3). Kemudian penelitian yang dilakukan Park et al. (2006) 

menjawab pertanyaan tentang 'kapan' dan 'mengapa' impulsive buying terjadi 

(Park et al., 2006; Yu & Bastin, 2010). 

Pengaruh Hedonic Shopping Motivation..., Maryam Asiah Lubis, Ma.-Ibs, 2018



19 
	

	 	 	 Indonesia Banking School 
	

Kemudian menurut literature review tentang impulsive buying yang 

dilakukan Muruganantham, (2013) penyebab atau pemicu impulsive buying dapat 

dibagi menjadi 4; yaitu rangsangan eksternal, rangsangan internal, situational 

faktor, dan demographic faktor (Bhakat & Muruganantham, 2013, p. 4).  

Rangsangan eksternal ini dipengaruhi oleh 9 faktor, diantaranya adalah 

karakteristik toko, sales promotion, pegawai, kehadiran teman atau keluarga, 

keramaian, sensory stimulation, shopping channel, self service technology, dan 

retail merchandising. Faktor eksternal pada impulsive buying menurut Youn, 

(2000) adalah rangsangan yang sengaja ditempatkan dan dikendalikan oleh 

pemasar untuk menarik perhatian konsumen. Rangsangan eksternal ini berkaitan 

dengan lingkungan belanja dan lingkungan pemasaran. Lingkungan belanja atau 

store environment seperti ukuran toko, suasanan, desain, dan format toko, 

sedangkan lingkungan pemasaran adalah aktivitas dan perikalanan yang ada 

didalam toko (Bhakat & Muruganantham, 2013, p. 4).  

Applebaum (1951) menyatakan bahwa impulsive buying terjadi karena 

terpapar stimulus/rangsangan yang ada ditoko. Menurut Hoyer dan Macinner, 

(1999) lingkungan toko yang menyenangkan emosi konsumen menyebabkan 

tingginya kemungkinan konsumen melakukan impulsive buying. Xu, (2007) 

menyatakan bahwa lingkungan toko dapat mempengaruhi emosional konsumen 

sehingga dapat membuat konsumen melakukan impulsive buying. Mattila dan 

Wirtz, (2008) menemukan bahwa rangsangan yang ada pada lingkungan toko 

secara positif mempengaruhi impulsive buying, terlebih apabila rangsangan 

tersebut dianggap menyenangkan oleh konsumen. Hermanciouglu, (2009) 
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menambahkan bahwa untuk mendorong impulsive buying dan pembelian produk 

baru.  

Menurut penelitian Mohan (2013) store environment dapat mempengaruhi 

impulsive buying secara tidak langsung (Mohan et al., 2013). Penelitian tersebut 

juga menyatakan bahwa aesthetics appeal dan tampilan pada toko dapat 

mempengaruhi impulsive buying (Hoolbrook, Morris B ; Hirschman, 1982; 

Mohan et al., 2013; Rook, 1987). 

Selanjutnya adalah rangsangan internal, menurut Muruganantham (2013) 

rangsangan internal berkaitan dengan faktor kepribadian yang mencirikan seorang 

konsumen, bukan lingkungan belanjanya. Faktor internal impulsive buying adalah 

suatu internal individu dan karakteristik yang membuat konsumen tersebut 

melakukan impulsive buying (Bhakat & Muruganantham, 2013, p. 5). Menurut 

Rook dan Hoch, (1985) yang menyebabkan impulsive buying terjadi adalah 

individunya dan bukan karena produknya. Weinberg dan Gottwald (1982) 

menyatakan bahwa individu yang melakukan impulsive buying menunjukan 

perasaan terhibur, merasa senang, semangat, dan kegembiraan yang jauh lebih 

besar dibandingkan pembelian biasanya. Menurut Chang, (2011) konsumen yang 

tingkat respon emosionalnya tinggi akan lebih cenderung untuk melakukan 

impulsive buying (Bhakat & Muruganantham, 2013, p. 5).  

Rook (1987) menyatakan bahwa perilaku impulsive buying yang dilakukan 

konsumen merupakan gaya hidup yang bersifat materialisme, mencari sensasi, 

dan menganggap belanja sebagai rekreasi. Menurut Hawkins, (2007) yang 

menjadi landasan konsumen melakukan impulsive buying adalah karena 
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konsumen mencoba mencari variasi dan perbedaan pada suatu produk. Perilaku 

yang mencoba mencari sesuatu yang berbeda ataupun baru/novelty telah 

ditemukan dapat mempengaruhi perilaku impulsive buying (P. Sharma et al., 

2010). Penelitian tersebut memandang impulsive buying sebagai perilaku hedonis 

yang berkaitan dengan perasaan dan motivasi psikososial daripada pemikiran dan 

manfaat fungsional. Beatty dan Ferrell (1998) menyatakan impulsive buying 

berkaitan dengan rangsangan yang sensorik dan motivasi hedonis (Bhakat & 

Muruganantham, 2013, p. 6) 

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi impulsive buying adalah 

situational factors dan demografis faktor (Bhakat & Muruganantham, 2013). 

Shapiro, (1992) menyatakan bahwa situational faktor pada impulsive buying 

adalah lokasi toko, waktu ketika berbelanja, musim ketika belanja, dan kebiasaan 

belanja. Situational factors pada impulsive buying seperti waktu yang tersedia 

untuk berbelanja/time availability dan daya beli/money availability (Beatty & 

Ferrell, 1998)  

Menurut penelitian Jeffrey dan Horge (2007) semakin banyak waktu yang 

tersedia didalam toko, maka akan semakin tinggi kemungkinan konsumen 

tersebut melakukan perilaku impulsive buying. Menurut Xu, (2007) hubungan 

antara store environment dan impulsive buying dimoderasi oleh situational factors 

seperti time availability/waktu yang tersedia. Kemudian telah ditemukan oleh 

Beatty dan Ferrel, (1998) bahwa in-store browsing secara positif dipengaruhi oleh 

waktu yang tersedia dan kecenderungan atau karakteristik konsumen pelaku 
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impulsive buying, yang selanjutnya memiliki efek yang positif terhadap impulsive 

buying (Beatty & Ferrell, 1998; Bhakat & Muruganantham, 2013, p. 6) 

Han (1991) menemukan bahwa impulsive buying pada produk fashion 

adalah suatu perilaku yang melibatkan emosi atau perasaan dan berorientasi pada 

mode atau fashion. Terlebih lagi ditemukan bahwa fashion involvement 

berpengaruh secara positif terhadap impulsive buying-fashion (Joo Park et al., 

2006). Hal ini karena produk pakaian merupakan produk eksperimental/dapat 

dicoba-coba yang tergantung pada preferensi dan emosional konsumen. Penelitian 

Tauber, (1972) menekankan justru karakteristik dari pakaian itu sendiri yang 

dapat memicu impulsive buying, dari warna dan mode yang terdapat pada display 

toko (Bhakat & Muruganantham, 2013, p. 7).  

Perilaku konsumen muda dalam berbelanja senang mengambil risiko yang 

tinggi, konsumen muda terbukti lebih mudah beradaptasi dengan produk dan 

brand baru yang ada dipasar (Dey & Srivastava, 2017). Selain itu pembelian 

Impulsive yang senang dilakukan konsumen muda berumur produktif 15 - 23 telah 

ditemukan karena didorong oleh motivasi hedonis (Dey & Srivastava, 2017). 

2.1.3  Hedonic Shopping Motivation Dimension 

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). Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengklasifikasikan motivasi 

berbelanja ke dua dimensi, yaitu utilitarian motivation dan hedonic motivation 

(Babin et al., 1994).  
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Utilitarian motivation menggambarkan tujuan pergi berbelanja, sedangkan 

hedonic motivation menggambarkan nilai yang ditemukan dari pergi berbelanja 

itu sendiri (Yu & Bastin, 2010, p. 3). Utilitarian motivation merupakan perilaku 

yang lebih berorientasi pada tujuan dari bepergian, dan perilaku yang rasional. 

Perilaku ini biasanya dilakukan secara efisien, sedangkan hedonic motivation 

merupakan perilaku yang subjektif dan eksperimental. Hedonic motivation 

menggambarkan kegiatan belanja yang sangat emosional, hal ini karena nilai 

hiburan yang mungkin didapatkan dari pergi berbelanja (Yu & Bastin, 2010, p. 3). 

Tabel 2.1 berikut menjelaskan tentang perbedaan dari hedonic shopping 

motivation dan utilitarian shopping motivation (Irani & Hanzaee, 2011) :  

Tabel 2.1 Perbedaan Hedonic Shopping dan Utilitarian Shopping 
Value 

Hedonic Shopping Value Utilitarian Shopping Value 

An end itself A means to an end 

Does not necessarily include 

purchases 

Always include purchases 

Impulsive Planned 

Efficiency not central As efficient as possible 

For pleasure Out of necessity 

Outside of daily routines Part of daily routine 

No clear beginning or end Clear beginning and end 

Emphasis of the experience Emphasis of rationality 

Sumber: (Irani & Hanzaee, 2011) 
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Menurut Babin, (1994) hedonic shopping motivation merupakan faktor yang 

menggambarkan apa yang dialami konsumen ketika melakukan kegiatan belanja, 

karena pembelian adalah hasil dari kenikmatan yang dialami oleh konsumen (Dey 

& Srivastava, 2017, p. 4; Overby & Lee, 2006).  Fun, novelty, escapism, appraise 

from other, dan social interaction adalah dimensi hedonic motivation dalam 

berbelanja (Dey & Srivastava, 2017, p. 4).  

Penelitian Hoolbrook & Hirschman (1982) menjelaskan konsumen 

memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap hal baru/novelty, variety/ragam dan 

surprises/kejutan (Hausman, 2000). Menurut Rook, (1987) perilaku impulsive 

buying memuaskan keinginan yang bersifat hedonis (Hausman, 2000, p. 4; Joo 

Park et al., 2006, p. 5). Emosional konsumen ini dapat dipengaruhi oleh interaksi 

sosial yang terjadi dalam kegiatan belanja, misalnya konsumen menjadi merasa 

sangat senang setelah melakukan kegiatan belanja. Menurut Hausman, (2000) 

inilah yang menjadi hubungan konseptual antara hedonic shopping motivation 

dengan perilaku impulsive buying (Hausman, 2000, p. 4) 

Menurut Rook dan Gardner (1993) keadaan mood tertentu mungkin 

menimbulkan perilaku impulsive buying, hal ini karena adanya hubungan antara 

keadaan atau mood yang dirasakan konsumen dengan impulsive buying (Yu & 

Bastin, 2010, p. 3). Emosi yang paling penting yang dapat menyebabkan 

impulsive buying adalah fun/ kesenangan dan kegembiaraan (Yu & Bastin, 2010).   

Hedonic shopping motivation yang berdampak pada impulsive buying 

merupakan pandangan yang sudah mapan dari penelitian – penelitian sebelumnya 

(Hausman, 2000; Yu & Bastin, 2010). Penelitian Park (2006) adalah salah satu 
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penelitian yang membuktikan bahwa impulsive buying dipicu oleh hedonic 

motivation yang disebabkan oleh emotion yang dirasakan oleh konsumen.  

Impulsive buying merupakan cara konsumen untuk memenuhi kebutuhan 

konsumsi hedonis (Park et al., 2006, p. 5). Dengan kata lain impulsive buying 

adalah outcome dari konsumsi hedonis yang dilakukan oleh konsumen. Penelitian 

tersebut membuktikan bahwa level kehedonitasan suatu produk yang dipengaruhi 

emosi konsumen dapat memicu impulsive buying, dalam hal ini yang diteliti oleh 

penelitian tersebut adalah produk fashion pakaian. Kemudian telah ditemukan 

bahwa perilaku impulsive buying pada konteks fashion lebih kuat dibandingkan 

dari pada konteks barang lainnya, seperti di supermarket (Amos et al., 2013, p. 

10). 

2.1.3.1 Novelty as Dimension of Hedonic Shopping Motivation  

Menurut Hausman (2000) novelty merupakan salah satu dimensi dari 

hedonic shopping motivation. Hal ini karena sebagian konsumen mengganggap 

belanja merupakan sebuah misi, misi untuk menemukan sesuatu yang berbeda 

yang tidak dimilliki oleh orang lain. Belanja merupakan suatu perburuan, dimana 

pencarian barang dan perolehan barang tersebut adalah reward-nya (Hausman, 

2000, p. 5).  

Dimensi pertama dari hedonic shopping motivation adalah novelty atau 

kebaruan (Yu & Bastin, 2010). Penelitian tersebut menunjukan bahwa konsumen 

mencari hal baru, kesenangan, dan kejutan akan sesuatu yang tak diduga ketika 

melakukan kegiatan belanja. Konsumen mendapatkan hal ini dari proses 

belanjanya dan dari produk itu sendiri. Menurut Yu & Bastin (2010), berbelanja 
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adalah cara konsumen untuk menjelajahi dunia baru. Penelitian tersebut 

membuktikan bahwa novelty secara positif mempengaruhi impulsive buying, 

bahkan novelty merupakan alasan yang paling berpengaruh terhadap impulsive 

buying (Yu & Bastin, 2010, p. 7). Dengan kata lain novelty adalah salah satu 

alasan utama yang menyebabkan terjadinya impulsive buying. 

Menurut penelitian Truong (2014) novelty atau kebaruan merupakan hal 

yang penting dalam mempengaruhi niat pembelian konsumen, yang berarti 

konsumen senang membeli hal yang baru (Dey & Srivastava, 2017, p. 5; Truong, 

Klink, Fort-Rioche, & Athaide, 2014). Kemudian novelty ditemukan sebagai salah 

satu dari empat faktor yang dapat mempengaruhi niat pembelian pada konsumen 

muda (Dey & Srivastava, 2017, p. 5; Madahi, Sukati, Mazhari, & Rashid, 2012).  

2.1.3.2 Fun as Dimension of Hedonic Shopping Motivation 

Dimensi kedua dari hedonic shopping motivation adalah fun atau 

kesenangan (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 kesenangan, kegembiraan, 

dan mood yang positif dari seluruh proses berbelanja.  

Menurut Wood, (2005) fun adalah dimensi dari hedonic shopping 

motivation yang berpengaruh terhadap perilaku pembelian (Dey & Srivastava, 

2017, p. 5). 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 
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menyenangkan untuk dilakukan, hal ini karena adanya kepuasan dari melakukan 

konsumsi hedonic (Dey & Srivastava, 2017, p. 5).  

Menurut penelitian Hausman, (2000) konsumen biasanya berbelanja 

pakaian karena membutuhkan sesuatu yang membuatnya merasa senang kembali. 

Konsumen senang bersantai dengan mengelilingi toko untuk membuat moodnya 

kembali baik setelah hari kerja yang sibuk. Bahkan beberapa konsumen 

mengganggap pergi ke mal adalah terapi. Belanja adalah suatu terapi tersendiri 

bagi konsumen. Konsumenpun merasa senang ketika pulang kerumah melihat 

barang-barang yang telah dibeli (Hausman, 2000, p. 5). Hal ini menunjukan 

bahwa kegiatan belanja dapat membuat konsumen merasa senang sehingga dapat 

menimbulkan pembelian hedonis yaitu impulsive buying.   

2.1.3.3 Appraise from Other as Dimension of Hedonic Shopping 

Motivation 

Penelitian Yu dan Bastin (2010) menyatakan bahwa pujian dari orang lain 

dianggap sebagai hal yang positif bagi pembeli (Dey & Srivastava, 2017; Yu & 

Bastin, 2010, p. 5). Menurut Dey, (2017) banyak sekali penelitian sebelumnya 

yang menyatakan mendapatkan pujian dari orang lain ketika berbelanja 

merupakan hal yang penting. Yu dan Bastin, (2010) juga menyatakan bahwa 

konsumen ingin mendapatkan pujian dari orang lain ketika mencoba sesuatu, yang 

bahkan terkadang setelah dipuji konsumen langsung membelinya, tanpa 

memikirkannya kembali (Yu & Bastin, 2010, p. 6). Hal ini menunjukan bahwa 

impulsive buying secara tidak langsung dijadikan sebagai simbol untuk 

mengekspresikan identitas diri konsumen (Yu & Bastin, 2010, p. 6). Selain itu 
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menurut Luo, (2005) yang melakukan penelitian tentang pengaruh belanja dengan 

orang lain pada impulsive buying, mengungkapkan bahwa kehadiran teman sebaya 

meningkatkan keinginan untuk membeli, dan kehadiran anggota keluarga 

menurunkannya (Dey & Srivastava, 2017, p. 5; Yu & Bastin, 2010, p. 3). 

2.1.3.4 Escapism as Dimension of Hedonic Shopping Motivation 

Menurut penelitian Yu dan Bastin (2010) kegiatan belanja membuat 

konsumen merasa lari dari kenyataan, atau dengan kata lain konsumen menjadi 

melupakan segala masalah-masalahnya. Konsumen melakukan kegiatan belanja 

untuk bersantai sejenak, yang biasanya berujung pada menghabiskan uang (Yu & 

Bastin, 2010, p. 6).  

Menurut Scarpi (2014) dimensi escapism merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi pembelian produk yang bersifat eksperimental (Dey & 

Srivastava, 2017). Menurut penelitian Park (2006) experiential produk adalah 

produk fashion, seperti pakaian, aksesoris, cosmetics, dan perhiasan karena 

produk-produk tersebut terbukti memiliki peran penting dalam mempengaruhi 

konsumsi hedonis konsumen (Joo Park et al., 2006, p. 2). Penelitian Xu, (2007) 

menyatakan bahwa untuk menghilangkan rasa lelah dan bosan, konsumen 

melakukan impulsive buying (Dey & Srivastava, 2017, p. 5).  

2.1.3.5 Social Interaction as Dimension of Hedonic Shopping Motivation 

Dimensi terakhir dari hedonic shopping motivation adalah social 

interaction (Dey & Srivastava, 2017). Konsumen menginginkan kehadiran dari 

orang lain atau seorang teman ketika melakukan kegiatan belanja (Yu & Bastin, 

2010, p. 6). Maksudnya adalah konsumen mengganggap kegiatan belanja adalah 
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cara untuk berkomunikasi dan meningkatkan persahabatan (Yu & Bastin, 2010). 

Seperti menjadi lebih mengenal satu sama lain, dari selera dan berbagi 

pengalaman dalam kegiatan belanja.  

Penelitian Park et al, (2006) menunjukan bahwa perilaku impulsive buying 

pada produk pakaian atau produk fashion merupakan cara konsumen memenuhi 

kebutuhan emosionalnya. Kebutuhan emosional ini berasal dari social interaction 

yang terjadi ketika melakukan kegiatan belanja (Joo Park et al., 2006, p. 4).  

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).  

2.1.4 Desire for Visual Aesthetic (DVA) pada Store Environment 

Para peneliti telah menemukan bahwa desain aesthetic merupakan faktor yang 

sangat penting dalam mempengaruhi pikiran konsumen (Saran et al., 2017). 

Penelitian tersebut menyatakan bahwa desain aesthetic dapat mempengaruhi 

preferensi dan pilihan konsumen ketika membeli barang. Menurutnya dampak 

dari desain aesthetic terhadap perilaku konsumen merupakan hal yang penting, 

karena dapat mempengaruhi konsumen secara positif. Penelitian tersebut 

menciptakan skala untuk mengukur nilai dari visual aesthetic yang dilihat oleh 

konsumen. Skala yang telah ditemukan tersebut, menurutnya dapat digunakan 

untuk mengukur dampak store physic terhadap perilaku konsumen. Penelitian 
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tersebut meyakini bahwa perubahan kecil sedikit saja pada store physic akan 

mempengaruhi perilaku konsumen terhadap store environment (Saran et al., 2017, 

p. 2).  

Menurut Veryzer (1993) aesthetic sendiri berasal dari kata Yunani 

“aisthetikos” yang berhubungan dengan persepsi yang diterima oleh indera. 

Menurut Saran, (2017) dari seluruh definisi dan pandangan mengenai aesthetic 

yang telah ada, belum terdapat definisi aesthetic yang tepat pada bidang 

pemasaran. Menurut penelitian tersebut tak bisa dipungkiri bahwa kecantikan ada 

dimata yang melihatnya, sehingga pandangan aesthetic tidak dapat diukur secara 

objektif. Desire for visual aesthetic (DVA) pada lingkungan toko menurut Saran, 

(2017)  adalah:  

“Keinginan seseorang pada tampilan toko, seperti tata letak toko, suasana 

toko, desain dan tampilan toko, yang menyenangkan indera dan dapat menarik 

konsumen mengunjungi toko serta membuat individu tersebut menjadi nyaman 

untuk berlama-lama didalam toko. “ 

Berikut kriteria tertentu yang dapat digunakan untuk mengevaluasi aesthetic 

dari suatu produk atau store environment (Saran et al., 2017, p. 4):  

1. Ketika konsumen mempertimbangkan aspek aesthetic pada suatu 

produk, konsumen melihatnya dari bentuk, kesimetrisan, dan tekstur 

dari produk tersebut.  

2. Produk yang aesthetic memiliki sifat holistic. Karena produk aesthetic 

dialami secara subjektif, dan menimbulkan sensasi tersendiri pada 

konsumen.  

Pengaruh Hedonic Shopping Motivation..., Maryam Asiah Lubis, Ma.-Ibs, 2018



31 
	

	 	 	 Indonesia Banking School 
	

Kepekaan aesthetic seseorang dipengaruhi oleh penilaian artistiknya, yang 

mungkin kepekaan ini berbeda dengan orang lain (Saran et al., 2017). Misalnya 

seorang individu mengenakan pakaian polkadot, mobilnya dan rumahnya juga 

polkadot, hal ini menandakan bahwa konsumen tersebut memiliki pandangan 

aesthetic tersendiri. Penelitian tersebut menunjukan bahwa perilaku konsumen 

mungkin disebabkan oleh visual aesthetic. Bloch, (2003) berpendapat bahwa 

desain yang aesthetic pada toko dapat membantu retailers dari pesaing dan 

membuat mereka dikenal oleh konsumen (Saran et al., 2017).  

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 (Saran et al., 2017, p. 5). 

Aesthetic stimuli dapat berupa hal seperti tampilan depan pada toko, marquee 

atau kanopi permanen yang biasanya ada didepan toko, tata lantai dan karpet, 

kebersihan, wallpaper pada toko, dan dekorasi toko (Saran et al., 2017, p. 4; 

Turley & Milliman, 2000). 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). 

Impulsive buying merupakan perilaku yang dilakukan secara tiba-tiba, bersifat 

hedonis, dan merupakan perilaku yang tidak mempertimbangankan konsekuensi 

setelahnya (Bayley & Nancarrow, 1998; P. Sharma et al., 2010). Konsumsi 

hedonis ini merupakan perilaku yang melibatkan multi-sensory, fantasi, dan 
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konsumsi emosional yang dipicu oleh kegunaannya seperti menyenangkan 

menggunakan produknya dan daya tarik aesthetic (Hoolbrook, Morris B ; 

Hirschman, 1982) 

Menurut penelitian Mohan (2013) store environment dapat mempengaruhi 

impulsive buying (Mohan et al., 2013). Penelitian tersebut juga menyatakan 

bahwa aesthetics appeal dan tampilan pada toko dapat mempengaruhi impulsive 

buying (Hoolbrook, Morris B ; Hirschman, 1982; Mohan et al., 2013; Rook, 

1987).  

Menurut Saran (2017) penelitian atau literature yang membahas masalah 

desire for visual aesthetic (DVA) pada store environment masih terbatas (Saran et 

al., 2017, p. 2). Bahkan aesthetic pada lingkungan retailers selama ini hanya 

menggunakan satu item pengukuran. Penelitian tersebut telah menemukan 9 likert 

type pengukuran untuk desire for visual aesthetic (DVA) pada store environment 

melalui pengujian yang komprehensif. Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa 

impulsive buying sering terjadi pada produk yang memiliki elemen aesthetic yang 

dapat menimbulkan perilaku impulsive buying (Rook, 1987; Saran et al., 2017). 

Hal yang dapat melandasi perilaku impulsive buying adalah perbedaan setiap 

individu dalam merespons desain aesthetic yang ada pada store environment 

(Saran et al., 2017, p. 7) 

2.1.5 Situational Factors  

Salah satu faktor yang dapat menimbulkan perilaku impulsive buying adalah 

situational factors, yaitu suatu keadaan yang dihadapi atau dimiliki konsumen 

ketika berbelanja, yang diantaranya adalah task definition, time availability, 
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money availability dan store environment (Badgaiyan & Verma, 2014; Bellini et 

al., 2017; Dey & Srivastava, 2017; Jung Chang et al., 2014, p. 1).  

Menurut literature review yang dilakukan (Bhakat & Muruganantham, 2013) 

store environment termasuk kedalam eksternal stimuli yang dapat mempengaruhi 

impulsive buying, sedangkan menurut (Badgaiyan & Verma, 2014) situational 

factors dapat dibagi 2 yaitu situational factors yang berkaitan dengan individu 

dan situational factors yang berkaitan dengan toko. Situational factors yang 

berkaitan dengan individu adalah money availability, dan time availability. 

Sedangkan situational factors yang berkaitan dengan toko adalah store 

environment.  

Pertanyaan menarik adalah bagaimana situational factors ini dapat 

memoderasi hubungan antara hedonic shopping motivation dan impulsive buying. 

Menurut Dey, (2017) ketika konsumen berbelanja, pilihan konsumen dipengaruhi 

oleh situational factors. Contohnya seperti berbelanja ketika waktu makan siang 

ataupun ketika berbelanja diakhir bulan, kegiatan belanja yang seperti ini 

mungkin mempengaruhi impulsive buying (Dey & Srivastava, 2017). Menurutnya 

perilaku yang dilakukan oleh konsumen selalu berkaitan dengan situational 

factors yang dimiliki oleh konsumen.   

2.1.5.1 Money Availability  

Ketersediaan uang merupakan faktor yang penting dalam perilaku 

impulsive buying (Beatty & Ferrell, 1998). Money availability adalah uang yang 

tersedia ketika pergi berbelanja, yang berarti jumlah anggaran atau dana ekstra 
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yang dimiliki oleh individu untuk dibelanjakan pada saat itu (Badgaiyan & 

Verma, 2014, p. 3; Beatty & Ferrell, 1998).  

Penelitian Beatty & Ferrel (1998) menguji hubungan money availability 

dengan impulsive buying dan menemukan hubungan positif. Penelitian tersebut 

meyakini bahwa semakin banyak uang yang tersedia akan membuat pengaruh 

positif kepada konsumen (seperti menjadi senang dan gembira) dan kalau uang 

yang tersedia sedikit maka akan memberikan pengaruh negatif ( menjadi upset) 

ketika belanja.  

Penelitian Badgaiyan, (2014) juga menunjukkan bahwa ketersediaan 

uang berpengaruh positif terhadap perilaku impulsive buying. Ketika konsumen 

sadar memiliki uang ekstra untuk dibelanja, maka akan timbul keadaan emosional 

yang positif untuk menggunakan uangnya tersebut (Badgaiyan & Verma, 2014).   

2.1.5.2 Time Availability 
 

Time availability adalah waktu yang tersedia ketika pergi berbelanja 

(Badgaiyan & Verma, 2014). Menurut penelitian tersebut ketersediaan waktu 

dapat mempengaruhi perilaku impulsive buying. Dengan kata lain semakin banyak 

waktu yang tersedia, semakin lama konsumen tersebut akan berada ditoko yang 

selanjutnya akan semakin tinggi juga kemungkinan konsumen tersebut melakukan 

impulsive buying.  

Penelitian Nicholls (1997) menemukan bahwa pembeli yang 

menghabiskan lebih banyak waktu di toko, membeli lebih banyak barang dan 

menghabiskan lebih banyak uang daripada yang hanya sebentar berada didalam 

toko (Badgaiyan & Verma, 2014). Penelitian yang dilakukan Chang et al, (2014) 
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menemukan bahwa time availability tidak memoderasi secara positif hubungan 

antara Emotion yang dirasakan konsumen dengan impulsive buying (Jung Chang 

et al., 2014). Sedangkan penelitian yang dilakukan Dey, (2017) menemukan 

bahwa time availability secara positif memoderasi hubungan antara hedonic 

shopping motivation dengan impulsive buying pada konsumen di China (Dey & 

Srivastava, 2017).  

Menurut Beatty dan Ferrell (1998) time availability adalah jumlah 

waktu yang dirasakan pada saat kegiatan belanja (Beatty & Ferrell, 1998, p. 8). 

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa semakin banyak waktu yang dimiliki 

konsumen, maka konsumen akan lebih lama browsing didalam toko.   

2.1.5.3 Task Definition 
 

Task definition adalah tujuan pergi berbelanja untuk membeli suatu 

produk, (misalnya belanja untuk membeli hadiah anniversary) hal ini dapat 

mempengaruhi aktivitas belanja yang dilakukan konsumen (Jung Chang et al., 

2014). Menurut penelitian tersebut, emosi yang dirasakan konsumen tergantung 

pada tujuannya pergi berbelanja. Keputusan pembelian sangat dipengaruhi dengan 

task definition yang dimiliki konsumen, karena ketika konsumen memiliki tujuan 

tertentu, seperti membeli hadiah atau kado, maka konsumen akan cenderung 

menghabiskan waktu hanya untuk mencari produk untuk kado tersebut. Dengan 

kata lain konsumen menjadi tidak menikmati perjalanan belanjanya. Penelitian 

tersebut juga menambahkan bahwa konsumen cenderung lebih menikmati 

perjalanan belanja ketika membeli barang untuk dirinya sendiri (Jung Chang et 

al., 2014, p. 8).  
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Penelitian Chang (2014) menegaskan bahwa task definition dapat 

menurunkan hubungan positif antara emosi positif yang dirasakan konsumen 

terhadap impulsive buying. Dengan kata lain task 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). 

Bellini (2017) menyatakan bahwa task definition dapat berupa 

ketersediaan uang ketika berbelanja dan niat belanja konsumen ketika pergi ingin 

membeli suatu produk. Faktor task definition ini menurutnya dianggap sebagai 

pre-shopping factor, yaitu faktor yang mempengaruhi konsumen sebelum pergi 

berbelanja (Bellini et al., 2017, p. 2). Penelitian yang dilakukan Dey, (2017) 

menemukan bahwa task definition terbukti memoderasi secara negatif hubungan 

antara hedonic shopping motivation dengan impulsive buying (Dey & Srivastava, 

2017).  
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2.2 Penelitian Terdahulu  

Peneliti mempunyai beberapa jurnal yang dijadikan sebagai acuan untuk 

penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu sebagai berikut:  

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No Nama 
Peneliti 

Judul Variabel Hasil 
Penelitian 

Saran Penelitian 
Lanjutan 

Gap Analisis 
Independen Dependen 

1.  (Dey & 
Srivastav
a, 2017) 

Impulse 
buying 
intentions of 
young 
consumers 
from 
hedonic 
shopping 
perspective 

Hedonic 
Shopping 
Motivation 
(Novelty, 
Fun, 
Praise 
from 
Other, 
Escapism, 
Social 
Interactio
n), 
Situational 
Factors 
(Money 
Availabilit
ty, Time 
Availbility, 
Task 
Definiton),  

Impulsiv
e Buying   

Hasil 
penelitian ini 
adalah hedonic 
shopping 
motivation 
berserta 5 
dimensinya 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
impulsive 
buying. Peran 
moderasi yang 
dilakukan oleh 
situational 
factors 
terhadap HSM 
dan impulsive 
buying juga 
terbukti 
berpengaruh 
positif, kecuali 
pada task 
definition.  

Penelitian 
berikutnya dapat 
dilakukan pada 
tipe toko yang 
berbeda, untuk 
mengetahui 
apakah pola 
hedonic 
shopping 
motivation dan 
situational 
factors pada 
konsumen muda 
juga terjadi.  
Kemudian 
penelitiannya 
juga dapat 
dilakukan pada 
wilayah 
geografis yang 
berbeda, untuk 
menemukan 
dampak 
impulsive 
buying pada 
anak muda.   

Menguji pada 
tipe toko fashion 
yang berbeda, 
yaitu toko 
kosmetik.  

	
	
	
	
	
	
	
	

 
 

Pengaruh Hedonic Shopping Motivation..., Maryam Asiah Lubis, Ma.-Ibs, 2018



38 
	

	 	 	 Indonesia Banking School 
	

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
 

No Nama 
Peneliti 

Judul Variabel Hasil 
Penelitian 

Saran Penelitian 
Lanjutan 

Gap Analisis 

2.  (Saran et 
al., 2017) 

Desire for 
Visual 
Aesthetic 
(DVA) in 
the Store 
Environmen
t: Concept 
and 
Measureme
nt 

Eksploratory study. Penelitian 
tersebut 
membuktikan 
bahwa setiap 
individu 
memiliki 
reaksi yang 
berbeda 
terhadap visual 
aesthetic yang 
ada ditoko. 
Penelitian 
tersebut 
menghasilkan 
9 konstruk 
pengukuran 
likert untuk 
mengukur 
DVA 
konsumen 
pada store 
environment 
yang selama 
ini hanya 
menggunakan 
single 
measurement.  

Penelitian 
tersebut 
menyatakan 
bahwa DVA 
merupakan 
faktor yang 
melandasi 
terjadinya 
impulsive 
buying.  

Menggunakan 
measurement 
DVA pada store 
environment 
sebagai variabel 
independen dan 
variabel 
impulsive 
buying sebagai 
dependen nya.   
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
	

No Nama 
Peneliti 

Judul Variabel Hasil 
Penelitian 

Saran Penelitian 
Lanjutan 

Gap Analisis 
Independen Dependen 

3.  (Mohan 
et al., 
2013) 

Impact of 
Store 
Environmen
t on 
Impulsive 
Buying 
Behaviour 

Store 
Environme
nt 
Perception 
(Music, 
Light, 
Layout, 
Employees
), 
Shopping 
Enjoyment 
Tendency, 
Impulse 
Buying 
Tendency, 
Positive 
Affect, 
Negative 
Affect, 
Urge  

Impulsiv
e Buying 

Hasil 
penelitian 
tersebut adalah 
store 
environment 
mempengaruhi 
impulsive 
buying melalui 
positive affect 
dan urge. 
Kemudian 
shopping 
enjoyment 
tendency dan 
impulse buying 
tendency juga 
ditemukan 
mempengaruhi 
impulsive 
buying melalui 
positive affect 
dan urge. 
Sedangkan 
negative affect 
tidak 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
impulsive 
buying melalui 
urge. 

Penelitian 
tersebut 
menyatakan 
bahwa 
penelitiannya 
tidak 
mempertimbang
kan aesthetic 
dan tampilan 
pada toko dapat 
menyebabkan 
impulsive 
buying. 

Menjawab 
remaining 
question atau 
limitasi dari 
penelitian ini, 
dengan menguji 
desire for visual 
aesthetic 
sebagai variabel 
independen dan 
impulsive 
buying sebagai 
variabel 
dependen.  
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
		

No Nama 
Peneliti 

Judul Variabel Hasil 
Penelitian 

Saran Penelitian 
Lanjutan 

Gap Analisis 
Independen Dependen 

4. (Yu & 
Bastin, 
2010) 

Hedonic 
Shopping 
Value and 
Impulse 
Buying 
Behaviour 
in 
Transitional 
Economies: 
A Symbiosis 
in the 
Mainland 
China 
Marketplac
e 

Hedonic 
Shopping 
Motivation 
Value 
(Novelty, 
Praise 
from 
Other, 
Fun, 
Escapism, 
Social 
Intercactio
n)  

Impulsiv
e Buying 

novelty, praise 
from other, 
fun, dan 
escapism 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
impulse 
buying. 
Sedangkan 
social 
interaction 
berpengaruh 
negatif.  

Menambahkan 
variabel 
moderasi umur, 
gender, dan 
pendapatan pada 
hubungan antara 
HSM dan 
Impulsive 
Buying. 
Kemudian 
penelitian ini 
dapat diteliti 
kembali dari sisi 
budaya dan 
kesesuaiannya 
pada kondisi 
tertentu.  

Menambahkan 
peran moderasi 
dari situational 
factors pada 
hubungan antara 
hedonic 
shopping 
dimension 
dengan 
impulsive 
buying 
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
	

No Nama 
Peneliti 

Judul Variabel Hasil 
Penelitian 

Saran Penelitian 
Lanjutan 

Gap Analisis 
Independen Dependen 

5.   (Jung 
Chang et 
al., 2014) 

Moderating 
Effects of 
Situational 
Characteris
tics on 
Impulsive 
Buying 

Store 
Environme
nt 
Characteri
stic, 
Consumer
s Positive 
Emotional 
Responses, 
Situational 
Characteri
stic 

Impulsiv
e Buying 

Hasil 
penelitian ini 
adalah store 
environment 
characteristic 
dan consumer 
positive 
emotional 
response 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
impulse 
buying. Peran 
situational 
factors sebagai 
moderasi 
antara 
consumer 
positive 
Emotional 
responses dan 
impulsive 
buying juga 
berpengaruh 
positif, kecuali 
time 
availability.  

Menambahkan 
variabel self 
assessment, dan 
karakteristik 
situational 
seperti 
lingkungan fisik 
dapat 
memoderasi 
hubungan antara 
CPER dan 
Impulsive 
Buying.  

Menguji peran 
moderasi 
situational 
factors pada 
hubungan antara 
hedonic 
shopping 
dimension dan 
impulsive 
buying 

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2018; Ms.Word 2010 

Penelitian diatas menunjukan bahwa impulsive buying dapat dipengaruhi 

oleh hedonic shopping motivation beserta 5 dimensinya, store environment, dan 

dapat dimoderasi oleh situational factors. Namun, penelitian – penelitian 

sebelumnya belum membuktikan tingkat kepekaan konsumen terhadap 

keaestetikan suatu toko, yaitu desire for visual aesthetic (DVA) yang menurut 

Saran (2017)  dan Mohan (2013) dapat mempengaruhi impulsive buying.  
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2.3 Pengembangan Hipotesis  

Penelitian ini menggunakan seluruh variabel yang digunakan oleh jurnal 

Dey dan Srivastava (2017) dan menambahkan variabel Desire for Visual Aesthetic 

(DVA) dari penelitian Saran et al, (2017).  

2.3.1 Novelty terhadap 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 et al., 2006, p. 9).  

Jika konsumen muda melakukan belanja untuk mengetahui hal atau barang 

baru, ingin mendapatkan pengalaman baru, dan merasa belanja adalah dunia yang 
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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 

2.3.2 Fun terhadap 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 
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2.3.3 Appraise from Other terhadap 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 

2.3.4 Escapism terhadap 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 
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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  

HA4. Escapism berpengaruh positif pada Impulsive Buying 

2.3.5 Social Interaction terhadap 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). 
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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 

2.3.6 Desire for Visual Aesthetic terhadap 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 et al., 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 
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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 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 

2.3.7 Hedonic Shopping Motivation terhadap Impulsive Buying 

Menurut Babin (1994) hedonic shopping motivation merupakan faktor 

yang menggambarkan apa yang dialami konsumen ketika melakukan kegiatan 
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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 et al., 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 :  

Pengaruh Hedonic Shopping Motivation..., Maryam Asiah Lubis, Ma.-Ibs, 2018



49 
	

	 	 	 Indonesia Banking School 
	

HO7. Hedonic Shopping Motivation Tidak berpengaruh positif terhadap 

Impulsive Buying 

HA7. Hedonic Shopping Motivation berpengaruh positif terhadap Impulsive 

Buying 

2.3.8 Moderasi Money Availability terhadap Hedonic Shopping 

Motivation 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 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:  
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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 

2.3.9 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:  
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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  

2.3.10 Moderasi Task Definiton terhadap Hedonic Shopping Motivation 

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 et al., 

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 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 
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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 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan pengembangan hipotesis diatas maka dapat dibentuk suatu 

kerangka penelitian yang berasal dari penelitian sebelumnya oleh Dey & 

Srivastava, (2017) dan Saran, (2017).   
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Dari kerangka penelitian tersebut maka dapat dijelaskan bahwa terdapat 

tiga variabel yang menjadi bagian dari penelitian ini, yaitu variabel dependen, 

independen, dan variabel moderasi. Adapun hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

H1 : Novelty berpengaruh positif terhadap Impulsive Buying 

H2 : Fun berpengaruh positif terhadap Impulsive Buying 

H3 : Appraise from Other berpengaruh positif terhadap Impulsive Buying 

H4 : Escapism berpengaruh positif terhadap Impulsive Buying 

H5 : Social Interaction berpengaruh positif terhadap Impulsive Buying 

H6 : Desire for Visual Aesthetic (DVA) berpengaruh positif terhadap Impulsive    

Buying 

H7 : Hedonic Shopping Motivation berpengaruh positif terhadap Impulsive Buying 

H8 : Money Availability secara positif memoderasi hubungan antara Hedonic 

Shopping Motivation dengan Impulsive Buying 

H9 : Time Availability secara positif memoderasi hubungan antara Hedonic Shopping 

Motivation dengan Impulsive Buying 

H10 : Task Definition secara negatif memoderasi hubungan antara Hedonic Shopping 

Motivation dengan Impulsive Buying 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian  
 

Objek dalam penelitian ini adalah konsumen muda berumur 15 - 35 tahun 

pengguna drugstore kosmetik dari retailers health & beauty Watson. Variabel 

yang diteliti dalam penelitian ini berkaitan dengan produk fashion yang bersifat 

experiential dan memicu perilaku hedonis impulsive buying, maka objeknya 

adalah salah satu retailers dari produk fashion yaitu kosmetik dari Watson.  

Watson Indonesia memanjakan konsumen dengan produk health & beauty 

lebih dari 2000 merek. Watson menyediakan kosmetik lokal sampai impor 

ditokonya, seperti Wardah, Make Over, Wardah, Emina, Maybelline, Revlon, Wet 

and Wild, L’oreal, Essence, Bourjois, dll. Watson juga memberikan pelayanan 

serta suasana unik di tokonya. Salah satu toko Watson yang sudah memperhatikan 

store environment dari sisi musik, nuansa toko, dan tata design yang secara visual 

aesthetic menarik mata pengunjung adalah toko Watson di Grand Indonesia 

Jakarta pada tahun 2014 (Marketing, 2017; Sindonews, 2014).  

Cakupan penelitian adalah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. 

Penelitian akan mengumpulkan data dari wilayah-wilayah tersebut. Calon 

responden dari penelitian ini adalah konsumen muda yang pernah membeli 

produk drugstore kosmetik dari retailer health and beauty Watson. Lokasi 

responden tinggal adalah yang termasuk dalam cakupan wilayah Jabodetabek.  
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3.2 Desain Penelitian  
 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang akan menguji suatu 

hipotesis. Menurut Malhotra (2010) metode deskriptif adalah sebuah tipe 

penelitian konklusif yang memiliki tujuan utama mendeskripsikan sesuatu, 

biasanya karakteristik pasar atau fungsi (Malhotra, 2010). Kemudian penelitian ini 

dirancang menggunakan cross sectional designs, yaitu desain penelitian yang 

melibatkan pengumpulan informasi didapat dari beberapa sampel dari populasi 

yang dilakukan hanya satu kali. Kemudian berdasarkan fakta tersebut akan 

dilakukan penyimpulan dari masalah penelitian yang ingin dibuktikan 

relevansinya dan hubungannya.  

3.3 Metode Pengambilan Sampel  
 

Jenis data yang akan dibutuhkan peneliti berdasarkan sumber data, peneliti 

membutuhkan dan mengumpulkan dua jenis sumber data. Peneliti berharap data 

yang didapat nanti relevan dan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Berikut dua 

jenis data berdasarkan sumbernya:  

1. Data Primer  

Menurut Malhotra (2010) data primer dihasilkan secara langsung oleh 

peneliti untuk tujuan tertentu dalam menjawab permasalahan penelitian 

(Malhotra, 2010). Pada penelitian ini, data primer didapatkan melalui 

metode survey menggunakan kuisioner online Google Form yang 

disebarkan kepada target responden secara online.  

Dalam penyusunan kuisioner peneliti akan menggunakan skala likert 

sebagai alat ukur masing-masing indikator dan variabel dalam penelitian. 
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Menurut Malhotra (2010) skala likert merupakan skala pengukuran 

dengan lima kategori respon (sangat tidak setuju – sangat setuju), yang 

menunjukan kesetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap 

statement yang diberikan peneliti (Malhotra, 2010). Namun titik skala 

yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 7 titik skala likert 

(Cooper, Donald R. Schindler, 2011). Hal ini karena 7 titik skala likert 

memiliki keunggulan yang lebih, yaitu semakin banyaknya varians dari 

suatu skala likert yang diajukan maka akan menunjukan variabilitas data 

yang lebih banyak diantara responden dan perkiraan yang lebih baik dari 

sisi kurva responden.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari 

berbagai sumber, seperti buku-buku, media internet, serta jurnal-jurnal 

penelitian sebelumnya yang signifikan daengan topik penelitian (Malhotra, 

2010). Peneliti mendapat data sekunder melalui metode literature review 

yang berasal dari buku, jurnal, artikel dari website, laporan statistik badan 

resmi dan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 

3.4 Populasi dan Sampel  
 

Populasi adalah suatu kumpulan menyeluruh dari seluruh elemen yang 

memiliki karakteristik yang sama dan merupakan perhatian peneliti (Malhotra, 

2010). Adapun menurut Malhotra (2010) target populasi adalah kumpulan dari 

objek yang memiliki informasi yang akan diteliti. Populasi penelitian ini adalah 

seluruh konsumen muda di Jabodetabek yang menggunakan kosmetik. Sample 
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merupakan suatu sub kelompok dari sebuah populasi yang terpilih untuk 

berpatisipasi dari sebuah penelitian (Malhotra, 2010). Sample yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu konsumen muda yang menggunakan kosmetik dari 

drugstore kosmetik Watson. Adapun contoh kosmetik yang dijual di Watson 

adalah Maybeline, Loreal, Revlon, Make Over, Wardah, Bourjois, Emina, Wet  

and Wild, Essence, Purbasari, Ristra, dll.  Sehingga sample yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah konsumen muda pengguna kosmetik dengan merek tersebut.   

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability 

sampling, dimana tidak semua anggota dari populasi mendapat kesempatan yang 

sama menjadi sample responden (Cooper, Donald R. Schindler, 2011). Teknik 

yang digunakan adalah convenience sampling, teknik ini memperoleh data yang 

tersedia secara mudah dan nyaman. Metode teknik sampling ini biasanya 

digunakan untuk mendapatkan sampel yang banyak secara cepat dan hemat, 

pengumpulan melalui media online termasuk dari teknik sampling ini (Zikmund, 

2013).  

Penentuan jumlah sampel penelitian ini mengikuti saran Hair, (2010) 

menyatakan bahwa untuk mendapatkan hasil yang valid ukuran sample yang 

digunakan tergantung pada jumlah indikator, yaitu dikali 5 sampai dengan 10. 

Dalam penelitinan ini maka jumlah samplenya adalah sebagai berikut:  

Jumlah Sampel = 39 x 5 = 195  
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3.5 Operasionalisasi Variabel  
 

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh hedonic shopping motivation, desire 

for visual aesthetic, dan situational factor terhadap impulsive buying maka dibuat 

pengukuran dari beberapa penelitian terdahulu. Indikator-indikator tersebut akan 

dijadikan sebuah survey untuk mendapatkan data primer dari responden wilayah 

Jabodetabek. Berikut table operasionalisasi variabel :  

 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 
Variable 

 
Definition Measurement Adopted  

Measurement 
Scaling 

Novelty 
(N) 

Variabel Novelty adalah 
dimensi dari hedonic 
shopping motivation dari 
sisi kebaruan, yang 
berarti konsumen senang 
menemukan hal-hal yang 
unik dan baru.  
(Dey & Srivastava, 2017) 

N1 : Finding unique things 
makes me excited  
 

N1 : Menemukan kosmetik 
/ makeup yang unik di 
Watson membuat saya 
merasa bersemangat  

Likert 
Scale  
1 – 7 

N2 : It seems that I explore 
a new world when I go to 
shopping  
 

N2 : Mencari produk 
kosmetik/makeup di 
Watson membuat saya 
seperti menjelajahi dunia 
yang baru. 

(Dey & Srivastava, 2017) 
N3: I keep my wardrobe up-
to-date with the changing of 
fashion 
 

N3: Saya membeli 
kosmetik/makeup di 
Watson untuk mengikuti 
trend makeup yang terus 
berubah  

(Madahi et al., 2012) 
N4 : I go shopping to see 
what new products are 
available  

N4 : Saya pergi ke Watson 
untuk melihat produk baru 

(Horváth & Adigüzel, 2017) 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 
Variable 

 
Definition Measurement Adopted  

Measurement 
Scaling 

Fun (F) Variabel Fun adalah 
dimensi dari hedonic 
shopping motivation 
yang berarti konsumen 
mendapatkan rasa 
kesenangan tersendiri 
ketika melakukan kegitan 
belanja  
(Dey & Srivastava, 2017) 

F1 : This shopping is a 
wonderful experience  
 

F1 : Menurut saya belanja 
kosmetik /makeup di 
Watson merupakan 
pengalaman yang luar 
biasa 

Likert 
Scale  
1 - 7 

F2 : Compared to others, 
spending time on shopping 
is so enjoyable 
 

F2 : Menurut saya 
dibandingkan belanja 
produk lainnya, belanja 
produk kosmetik / makeup 
di Watson sangatlah 
menyenangkan  

F3 : During shopping I feel 
excited  
 

F3 : Ketika belanja 
kosmetik / makeup di 
Watson, saya merasa 
bersemangat  

F4 : This shopping activity 
makes me happy  
 

F4 :  Menurut saya belanja 
kosmetik/ makeup 
membuat saya merasa 
senang  

(Dey & Srivastava, 2017) 
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variable 
 

Definition Measurement Adopted  
Measurement 

Scaling 

Appraise 
from other 
(AFO) 

Variabel appraise from 
other adalah dimensi dari 
hedonic shopping 
motivation  yang berarti 
konsumen senang dipuji 
oleh orang lain ketika 
sedang melakukan 
aktivitas berbelanja  
(Dey & Srivastava, 2017) 

AFO1 : I enjoy 
compliments and words of 
praise from others when I 
shop  
 

AFO1 : Saya senang 
dipuji orang lain ketika 
saya sedang belanja 
kosmetik/ makeup di 
Watson 
 

Likert 
Scale  
1 - 7 

AFO2 : I imagine others 
reaction when I try on 
something  

AFO2 : Saya 
membayangkan reaksi 
orang lain ketika saya 
mencoba kosmetik / 
makeup di Watson  

(Dey & Srivastava, 2017) 
AFO3 : When buying 
products, I usually buy the 
ones that I think my friends 
will approve of  
 

AFO3 : ketika saya 
membeli produk 
kosmetik/makeup di 
Watson, saya biasanya 
membeli produk yang 
menurut teman saya cocok 
untuk saya. 

(Mangleburg, Doney, & Bristol, 2004) 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 
Variable 

 
Definition Measurement Adopted  

Measurement 
Scaling 

Escapism 
(E) 

Variabel escapism adalah 
dimensi dari hedonic 
shopping motivation 
yang berarti konsumen 
menganggap melakukan 
aktivitas berbelanja dapat 
membuatnya melupakan 
masalah-masalahnya, dan 
merupakan cara untuk 
menghilangkan stress  
(Dey & Srivastava, 2017) 

E1 : I can escape from 
reality  
 

E1 : Saya merasa, saya 
dapat lari dari kenyataan 
sejenak ketika saya belanja 
kosmetik/makeup di 
Watson  

Likert 
Scale  
1 – 7 

E2 : I feel excited taking 
risks while shopping  
 

E2 : Mengambil risiko 
(cocok/tidak) ketika 
membeli kosmetik/makeup 
justru membuat saya 
bersemangat 

E3 : I can forget all my 
troubles during shopping  
 

E3 : Saya merasa, saya 
dapat melupakan segala 
masalah saya saat belanja 
kosmetik/makeup di 
Watson  

E4 : Shopping is a way to 
relieve pressure from myself 
 
 

E4 : Belanja kosmetik 
/makeup di Watson adalah 
cara saya untuk 
menghilangkan tekanan 
yang saya rasakan.  
 

(Dey & Srivastava, 2017) 
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variable 
 

Definition Measurement Adopted  
Measurement 

Scaling 

Social 
Interactio
n (SI) 

variabel social 
interactions yang berarti 
konsumen senang 
berbelanja bersama 
dengan keluarga atau 
teman dan mengganggap 
bahwa dengan berbelanja 
bersama orang lain dapat 
meningkatkan rasa 
persahabatan dengan satu 
sama lain.  
 
(Dey & Srivastava, 2017) 

SI1 : I like to observe others 
in the store  
 

SI1 : Saya suka 
mengamati apa yang 
dilihat orang lain ketika 
belanja kosmetik / makeup 
di Watson  

Likert 
Scale  
1 – 7 

SI2 : shopping with others 
is a good way to enhance 
friendship  
 

SI2 : Menurut saya, 
belanja kosmetik/makeup 
di Watson adalah cara 
yang bagus untuk quality 
time bersama teman atau 
keluarga 

SI3 : I like to go shopping 
with other  
 

SI3 : Ketika saya belanja 
kosmetik/ makeup di 
Watson saya lebih suka 
ditemani oleh orang lain.  

(Dey & Srivastava, 2017) 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 
Variable 

 
Definition Measurement Adopted  

Measurement 
Scaling 

Desire for 
Visual 
Aesthetic 
(DVA) 

Desire for Aesthetic 
(DVA) diartikan sebagai 
keinginan seseorang 
untuk berbagai macam 
tanda, tata letak, suasana, 
design dan tampilan pada 
lingkungan toko yang 
dapat menyenangkan 
indera dan dapat menarik 
serta membuat konsumen 
betah berlama-lama 
berada didalam toko. 
Desire for visual 
aesthetic (DVA) 
merupakan perbedaan 
setiap individu dalam 
merespons estetika 
desain yang ada pada 
store environment.   
 
(Saran et al., 2017) 

DVA1 : I am attracted to 
astore with a pleasant 
atmosphere   

DVA1 : Saya tertarik pada 
Watson karena suasananya 
yang menyenangkan  

Likert 
Scale  
1 - 7 

DVA2 : The more pleasing 
a stores atmosphere the 
greater the likehood that I 
will shop there  
 

DVA2 : Semakin 
menyenangkan suasana  
Watson, semakin tinggi 
kemungkinan saya untuk 
belanja  

DVA3 : The more stores 
environment appeals to me, 
the higher the likehood I 
will shop there  
 

DVA3 : Semakin 
lingkungan Watson 
menarik bagi saya, 
semakin tinggi 
kemungkinan saya untuk 
belanja  

DVA4 : A store with a 
pleasing atmosphere would 
get me try products  
 

DVA4 : Watson memiliki 
suasana toko yang 
menyenangkan, hal ini 
membuat saya ingin 
mencoba produk-produk 
kosmetiknya.  

DVA5 : Attractive looking 
stores give me a sense of 
satisfaction  
 

DVA5 : Watson memiliki 
tampilan toko yang 
menarik, hal ini 
memberikan kepuasan 
tersendiri bagi saya  

DVA6 : A pleasing 
environment would 
motivate me to shop for 
products in particular store  
 

DVA6 : Watson memiliki 
suasana toko yang 
menyenangkan, hal ini 
membuat saya menjadi 
ingin belanja lebih banyak 
produk. 

DVA7 : I want a visually 
pleasant store because it 
gives a sense of warmth or 
comfort  
 

DVA7 : Watson memiliki 
tampilan toko yang 
menyenangkan, hal ini 
memberikan rasa 
kehangatan dan 
kenyamanan tersendiri 
bagi saya 

DVA8 : Visual aesthetic 
give me sense of confidence 
about the store  

DVA8 : Watson memiliki 
toko yang secara visual 
aesthetic, hal ini 
menjadikan Watson 
terpercaya bagi saya.  
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Variable 

 
Definition Measurement Adopted  

Measurement 
Scaling 

  DVA9 : I like a well-
designed store since it 
enhances the floe of my 
shopping 

DVA9 : Watson memiliki 
desain yang baik, hal ini 
membuat saya betah untuk 
berbelanja. 

 

(Saran et al., 2017) 
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variable 
 

Definition Measurement Adopted  
Measurement 

Scaling 

Money 
Availabilit
y (MA)  

Money availability 
adalah uang yang 
tersedia ketika pergi 
berbelanja, atau jumlah 
anggaran atau dana 
ekstra yang dimiliki oleh 
individu untuk 
dibelanjakan pada saat 
itu 
(Badgaiyan & Verma, 
2014; Dey & Srivastava, 
2017) 

MA1 : I did not feel I can 
afford to make any 
unplanned purchases on this 
trip.  

 

MA1 : Saya merasa, saya 
tidak mampu untuk 
membeli kosmetik/ 
makeup di Watson secara 
dadakan  

Likert 
Scale  
1 - 7 

MA2 : I feel that I had 
enough extra money on this 
shopping trip so that I can 
splurge a little if I find 
something I really like.  

 

MA2 : Saya biasanya 
memiliki uang yang lebih 
ketika belanja makeup di 
Watson, jadi saya bisa 
belanja secara royal/boros 
ketika menemukan 
kosmetik/makeup yang 
saya suka 

MA3 : I was on tight budget 
on this shopping trip. 

MA3: Saya memiliki 
anggaran yang ketat kalau 
saya pergi belanja 
kosmetik/makeup di 
Watson 

(Dey & Srivastava, 2017) 
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variable 
 

Definition Measurement Adopted  
Measurement 

Scaling 

Time 
Availabilit
y (TA) 

Variabel time availability 
adalah ketersediaan 
waktu yang dimiliki 
konsumen saat 
melakukan kegiatan 
belanja  
 
(Badgaiyan & Verma, 
2014; Dey & Srivastava, 
2017) 

TA1 : I had limited time 
available to me for this 
particular shopping trip.  

 

TA1 : Saya punya waktu 
yang terbatas ketika 
belanja kosmetik/makeup 
di Watson saat itu  

Likert 
Scale  
1 - 7 

TA2 : The amount of time 
pressure I feel on this 
shopping trip was high  

 

TA2 : Saya merasakan 
tekanan waktu yang tinggi 
ketika belanja 
kosmetik/makeup di 
Watson saat itu  
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 
Variable 

 
Definition Measurement Adopted  

Measurement 
Scaling 

  TA3 :  I was not rushed for 
time in this shopping trip 

TA3 : Saya tidak sedang 
terburu-buru ketika belanja 
kosmetik/makeup di 
Watson saat itu 

 

(Dey & Srivastava, 2017) 
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variable 
 

Definition Measurement Adopted  
Measurement 

Scaling 

Task 
Definiton 
(TD) 

Task definition adalah 
tujuan pergi berbelanja 
untuk membeli suatu 
produk, (misalnya 
belanja untuk membeli 
hadiah anniversary) hal 
ini dapat mempengaruhi 
aktivitas belanja yang 
dilakukan konsumen  
 
(Jung Chang et al., 2014) 

TD1 : I visited this store for 
a gift 
 

TD1 : Saya mengunjungi 
Watson karena ingin 
membeli hadiah untuk 
seseorang  

Likert 
Scale  
1 - 7 

TD2 : While shopping, I 
found just the item(S) I was 
looking for 

TD2 : Saya pergi belanja 
ke Watson hanya untuk 
membeli kosmetik yang 
memang saya cari 

(Dey & Srivastava, 2017) 
TD3 : I enjoy shopping for 
my family and friend  
 

TD3 : Saya mengunjungi 
Watson, karena saya 
senang membeli barang 
untuk teman/keluarga 

(Horváth & Adigüzel, 2017) 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 
Variable 

 
Definition Measurement Adopted  

Measurement 
Scaling 

Impulsive 
Buying 
(IB) 

Impulsive buying 
didefinisikan sebagai 
perilaku pembelian yang 
dilakukan secara tiba-
tiba, perilaku pembelian 
yang kompleks dan 
hedonis dimana 
kecepatan untuk 
melakukan pembelian 
secara impulsive 
menghalangi 
pertimbangan dan 
implikasi yang bijaksana  
 
(Bayley & Nancarrow, 
1998; P. Sharma et al., 
2010, p. 277) 

IB1 : I bought items I had 
not planned to purchse on 
this trip  
 

IB1 : Saya membeli 
kosmetik/makeup di 
Watson, padahal tidak 
saya rencanakan untuk beli 
sebelumnya 

Likert 
Scale  
1 - 7 

(Jung Chang et al., 2014) 
IB2 : I buy things I don’t 
need  
 

IB3 : Ketika saya pergi 
belanja di Watson, saya 
membeli kosmetik/makeup 
yang sebenarnya tidak 
terlalu saya butuhkan  

IB3 : I consider myself as 
an impulse purchaser  
 

IB3 : Saya termasuk 
pembeli yang suka 
membeli produk secara 
dadakan 

(Horváth & Adigüzel, 2017) 

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2018; Ms.Word 2010 
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3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui metode 

multivariate teknik, dengan pendekatan dependence teknik. Pendekatan 

dependence teknik yang dipilih adalah Multivariate analysis of variance and 

covariance (Malhotra, 2010). Multivariate analysis, yaitu metode statistic untuk 

menganalisa satu set data yang memiliki lebih dari satu variabel bebas 

(independen) dan variabel terkait (dependen).  

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. Adapun pada penelitian ini terdapat tiga 

variabel yang digunakan pada model (Liana, 2009), yaitu:  

1. Variabel Independen  

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen juga disebut 

sebagai variabel antecendent. Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah hedonic shopping motivation beserta kelima dimensinya novelty, 

fun, appraise from other, escapism, social interaction, dan desire for 

visual aesthetic (DVA).  
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2. Variabel Dependen  

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel independen. Variabel dependen juga disebut sebagai variabel 

consequent. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

impulsive buying.  

3. Variabel Moderating 

Variabel moderating adalah variabel yang dapat memperkuat atau 

memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan 

variabel dependen. Sifat atau arah hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen kemungkinan positif atau negatif tergantung 

pada variabel moderating tersebut, maka dari itu variabel moderating juga 

disebut sebagai variabel contingency. Variabel moderasi dalam penelitian 

ini adalah money availability, time availability, dan task definition.  

3.6.1 Menguji Reliabilitas dan Validitas Model  

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuisioner yang 

merupakan indikator dari variabel konstruk, pada dasarnya suatu kuisioner dapat 

dikatakan reliable apabila ketika jawaban responden terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016). Teknik pengujian 

reliabilitas akan dilakukan dengan cara one shot yaitu pengukuran sekali saja, 

dimana pengukuran dilakukan hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan 

dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan 

(Ghozali, 2016). Pengukuran hasil disesuaikan dengan nilai cronbach alpha, batas 

melihat nilai cronbach’s alpha 0,6 sampai dengan 0,7 masih dapat dikatakan 
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diterima (Malhotra, 2010). Nilai α yang menjadi syarat pada uji reliabilitas dalam 

penelitian ini adalah 0.6 (Arifin, 2017). Berikut klasifikasi cronbach’s alpha 

reabilitas suatu data (Taber, 2017) :  

Tabel 3.2 Klasifikasi cronbach’s alpha 
Cronbach Alpha Deskripsi 

(0.93–0.94) Excellent 
(0.91–0.93) Strong 
(0.84–0.90) Reliable 

(0.81) Robust 
(0.76–0.95) Fairly High 
(0.73–0.95) High 
(0.71–0.91) Good 
(0.70– 0.77) Relatively high 

(0.68) Slightly low 
(0.67-0.87) Reasonable 
(0.64-.85) Adequate 
(0.61-0.65) Moderate 
(0.58-0.97) Satisfactory 
(0.45-0.98) Acceptable 
(0.45-0.96) Sufficient 
(0.4-0.55) Not satisfactory 

(0.11) Low 
Sumber: Data Sekunder (diolah), 2018; Ms.Word 2010 

Sedangkan Uji Validitas digunakan dalam rangka mengukur valid atau 

tidaknya suatu kuisioner. Validitas ini mengacu kepada seberapa jauh pengukuran 

empiris dapat menggambarkan dari apa yang tengah diteliti. Suatu kuisioner akan 

dinyatakan valid apabila pertanyaan pada kuisioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh penelitian tersebut. Pada 

penelitian ini akan menggunakan Uji Validitas data melalui analisis Confirmatory 

Factor Analysis (CFA), yang mana pengujian dilakukan engan uji KMO Measure 

of Sampling Adequacy and Bartlett of Sphericity yaitu nilai yang dikehendaki > 
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0,5. Dengan nilai faktor loading > 0,7 maka pertanyaan atau indikator tersebut 

dinyatakan valid (Ghozali, 2016).  

3.6.2 Uji Asumsi Klasik  

Uji Asumsi Klasik sangat diperlukan sebelum melakukan analisis regresi. 

Maksud dan tujuan dari uji asumsi klasik ini adalah untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan yang terjadi pada model regresi. Lebih lanjut didalam 

proses pengujian asumsi klasik akan dilakukan oleh beberapa proses pengujian 

yang meliputi uji normalitas data, uji autokorelasi, uji multikolonieritas, dan uji 

heteroskedastisitas.  

3.6.2.1 Uji Normalitas Data  

Tujuan uji Normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). 

Menurut Ghozali, 2016 ada dua cara untuk mengetahui apakah residual 

terdistribusi normal atau tidak, pertama dengan analis grafik dan kedua dengan uji 

statistik.  

Dalam penelitian ini uji normalitas data akan dilakukan dengan menggunakan 

analisis statistic atau uji statistic. Uji statistic ini dapat dilakukan dengan dua cara, 

dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual atau dengan 

menggunakan non parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Penelitian ini akan 

mengunakan Kolmogorov-Smirnov, dengan besaran nilai Asymp. Sig > 0,05 

maka data dapat dikatakan terdistribusi normal (Ghozali, 2016).  
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3.6.2.2 Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi 

terdapat korelasi dan residual pada periode (t-1) sebelumnya. Model regresi yang 

baik adalah regresi yang terbebas dari indikasi autokorelasi. Pada dasarnya 

masalah autokorelasi muncul karena terdapat residual tidak bebas dari satu 

observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2016).  

Pada penelitian ini uji autokorelasi akan dilakukan dengan menggunakan uji 

Durbin-Watson (DW Test), metode Durbin-Watson (DW Test) ini digunakan 

untuk autokorelasi tahap satu (First Order autocorrelation), harus memiliki 

intercept(konstanta) dalam model regresi, dan tidak ada variabel lag diantara 

variabel independen. Sementara hipotesis yang akan diuji adalah:  

HO :  data terdapat autokorelasi (r ≠ 0)  

HA :  data tidak terdapat autokorelasi (r = 0) 

Adapun pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi sebagai berikut:  

Tabel 3.3 Keputusan Autokorelasi 
Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision 𝑑𝑙 ≤ 𝑑 ≤ 𝑑𝑢 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negatif No decision 4− 𝑑𝑢 ≤ 𝑑 ≤ 4− 𝑑𝑙 

Tidak ada autokorelasi, 

positif atau negatif 

Tidak ditolak du < d < 4 – du 

Sumber: (Ghozali, 2016) 
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3.6.2.3 Uji Multikolinearitas  

Uji multikoliniertitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan ditemukan korelasi antara variabel independen. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi yaitu dapat 

diketahui melalui nilai variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi 

(VIF=1/Tolerance). Nilai cut-off yang  umum digunakan nilai tolerance 0,10 atau 

apabila nilai VIF ≤ 10 maka menunjukan tidak adanya multikolinearitas (Ghozali, 

2016).  

3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi tidak terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Apabila variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas namun jika berbeda 

disebut dengan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah jika terjadi 

homoskedastisitas dalam model atau dengan kata lain heteroskedastisitas tidak 

terjadi (Ghozali, 2016). Untuk mengetahui terjadi atau tidaknya 

heteroskedastisitas dalam model regresi, penelitian ini akan menggunakan Uji 

Park. Uji Park ini dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen 

dengan nilai ln residualnya. Sehingga apabila nilai signifikansi antara variabel 
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independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 yang berarti dapat disimpulkan 

tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). 

3.6.3 Model Penelitian 

Model penelitian menggunakan analisis regresi untuk mengukur kekuatan 

hubungan antara dua variabel atau lebih dan juga untuk menunjukan arah 

hubungan antara variabel dependen dan independen. Variabel dependen 

diasumsikan random/stokastik, yang berarti mempunya distribusi probabilistic. 

Sedangkan variabel independen diasumsikan memiliki nilai tetap. Penelitian ini 

akan menggunakan Multiple Regression (regresi linier berganda), dimana hasil 

dari analisis regresi berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen 

(Ghozali, 2016). Adapun bentuk persamaan regresi linier berganda atau model 

penelitian dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:  

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 
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SI = Variabel Social Interaction 

DVA = Variabel Desire for Visual Aesthetic (DVA) 

𝒆 = Standar error 

Ketetapan fungsi regresi sample dalam memperkirakan nilai aktual dapat 

dikut dari goodness of fit yang dimilikinya. Secara statistic setidaknya goodness of 

fit diukur dari koefiesien determinasi, nilai statistic F, dan nilai statistic T. 

Adapun teknis pengujian dan perhitungan didalam analisis regresi linier akan 

dijelaskan sebagai berikut :  

3.6.3.1 Analisis Koefisien Determinasi (Adjusted 𝑹𝟐) 

Pengukuran koefisien determinasi ditunjukan untuk mengukur goodness 

of fit dari persamaan regresi yang diperkirakan, atau dapat diartikan sebagai 

proporsi variabilitas pada variabel dependen yang dijelaskan oleh estimasi 

persamaan regresi (Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T. A., Camm, J. 

D., 2014). Koefisien determinasi dilambangkan 𝑅!  dimana nilai koefisien 

determinasi berkisar antara nol dan satu, yaitu 0 ≤ 𝑅!   ≤ 1. Jika nilai 𝑅! 

mendekati angka 1 berarti menunjukkan, variabel-variabel independen 

memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel 

dependen, namun apabila nilai 𝑅!   yang semakin kecil berarti menunjukkan 

bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2016).  
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3.6.3.2 Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji Statistik F) analisis regresi 

Pengukuran uji statistik F dilakukan untuk menguji hipotesis yang mana 

dinamakan uji signifikansi secara keseluruhan terhadap setiap garis regresi yang 

diobservasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara bersama-sama apakah 

variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat, 

yaitu dengan melihat signifikansi yang ada pada tabel ANOVA. Apabila nilai 

siginifikansinya ≤0,05 maka Ho ditolak, sedangkan jika nilai signifikansinya 

≥0,05 maka Ho diterima.  Adapun kriteria pengujiannya sebagai berikut : 

a. Ho : bi = 0, artinya variabel-variabel independen secara bersama-sama tidak 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.  

b. Ha : bi ≠0, artinya variabel-variabel independen secara bersama-sama 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). 

3.6.3.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Pengujian hipotesis dalam penilitian ini akan menggunakan pengujian 

secara parsial (Uji t). Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui seberapa 

signifikan satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. 

Dengan kriteria pengujian taraf signifikan (α = 0,05) (Ghozali, 2016). Adapun 

kriteria penilaian adalah sebagai berikut : 

a. Ho : bi = 0, yang artinya suatu variabel independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Ha : bi ≠ 0, yang artinya suatu variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 
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3.6.4 Moderated Regression Analysis (MRA) 

Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi adalah aplikasi 

khusus analisis berganda linear yang pada persamaan regresinya terdapat 

unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) (Liana, 2009). 

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan pengujian variabel independen 

dan variabel dependen terhadap independen yang dimoderasi oleh variabel 

moderator. Variabel moderator mempengaruhi hubungan langsung antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Pengaruh ini pun dapat 

memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara variabel independen dan 

dependen. Variabel moderator juga dapat menimbulkan hubungan antara 

variabel independen dan dependen menjadi negatif atau positif. 

Menurut Liana, 2009 MRA diuji melalui uji signifikansi simultan (uji 

statistik F) dan uji signifikansi individual (uji statistik T). Sedangkan menurut 

Ghozali, 2016 untuk persamaan pada variabel moderatornya, pengujian akan 

dilakukan dengan membandingkan tiga persamaan regresi sebagai berikut 

(Ghozali, 2016):   
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Tabel 3.4 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 
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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 

 

Berdasarkan persamaan regresi pada Moderated Regression Analysis, 

(MRA) terdapat unsur interaksi yang merupakan perkalian dua atau lebih variabel 

independen. Bentuk interaksi ini dilakukan dengan mengkali variabel antara 

Hedonic Shopping Motivation (HSM) dengan Money Availability (MA),  variabel 

Hedonic Shopping Motivation (HSM) dengan Time Availability (TA), Hedonic 

Shopping Motivation (HSM) dengan Task Definition (TD). Money Availability 

(MA) merupakan variabel moderasi antara Hedonic Shopping Motivation (HSM) 

dengan Impulsive Buying (Y). Time Availability (TA) merupakan variabel 

moderasi antara Hedonic Shopping Motivation (HSM) dengan Impulsive Buying 

(Y). Task Definition (TD) merupakan variabel moderasi antara Hedonic Shopping 

Motivation (HSM) dengan Impulsive Buying (Y) (Ghozali, 2016).  
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BAB IV 

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN 

4.1 Profil Responden  

Pada sub bab penelitian ini, akan dijelaskan tentang profil responden secara 

keseluruhan. 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. 

Karakteristik profil responden akan dijelaskan melalui grafik grafik 4.1 sampai 

dengan 4.9 pada gambaran umum objek penelitian.  
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4.2 Gambaran Umum Objek Penelitian 

PT. Duta Intidaya Tbk didirikan pada tahun 2005. Melalui perizinan tunggal 

dan ekslusif dengan A.S.Watson Griup, PT. Duta Intidaya Tbk membuka gerai 

pertama Watsons Indonesia yang berlokasi di Pondok Indah Mall 2 pada tahun 

2006. Watson merupakan peritel beauty & personal care atau drugstore yang 

merupakan peritel beauty & personal care terkemuka dari Hongkong yang 

menguasai beberapa pasar di Asia termasuk Indonesia, (Cheong et al., 2016, p. 

42) pada Asia Personal Care Cosmetics Market Guide.  

Watson memiliki 75 toko di Indonesia yaitu Banten, Jawa Tengah, DKI 

Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Bali menurut website resmi 

Watson Indonesia. Toko Watson di DKI Jakarta memiliki jumlah terbesar yaitu 

31 toko. Menurut Head of Operations & Property Watsons, Rio Fernando hal 

tersebut karena pertumbuhan bisnis health & beauty yang bergerak pesat di 

Ibukota (Sindonews, 2014).  

Watson Indonesia memanjakan konsumen dengan produk health & beauty 

lebih dari 2000 brand. Watson menyediakan kosmetik lokal sampai impor 

ditokonya, seperti Wardah, Make Over, Wardah, Emina, Maybelline, Revlon, Wet 

and Wild, L’oreal, Essence, Bourjois, dll. Watson juga memberikan pelayanan 

serta suasana unik di tokonya. Salah satu toko Watson yang sudah memperhatikan 

store environment dari sisi musik, nuansa toko, dan tata design yang secara visual 

aesthetic menarik mata pengunjung adalah toko Watson di Grand Indonesia 

Jakarta pada tahun 2014 (Marketing, 2017; Sindonews, 2014).  
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4.2.1 Menggunakan Produk Drugstore Kosmetik Watson 
	

Grafik 4.1 Penggunaan produk drugstore kosmetik Watson 

 
Sumber : Data Olahan Penulis, Ms. Excel 2016 

Berdasarkan grafik 4.1 menunjukan bahwa responden yang mengisi 

kuisioner penelitian mengenai impulsive buying merupakan responden yang 

memang menggunakan produk drugstore kosmetik yang dijual pada Watson.  

4.2.2 Brand Kosmetik yang Paling Sering Dibeli  
 
Grafik 4.2  Brand drugstore kosmetik Watson yang paling sering digunakan 

	
Sumber : Data Olahan Penulis, Ms. Excel 2016 

Grafik 4.2 menunjukan brand apa yang sering digunakan oleh responden. 

Hasil tersebut menunjukan bahwa 71 responden menggunakan produk kosmetik 
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Maybelline, 2 responden menggunakan produk kosmetik Revlon, 22 responden 

menggunakan produk kosmetik Loreal, 20 responden menggunakan produk 

kosmetik Wet n’ Wild, 7 responden menggunakan produk kosmetik Essence, 14 

responden menggunakan produk kosmetik Borjouis, 25 responden menggunakan 

produk kosmetik Wardah, 13 responden menggunakan produk Make Over, 14 

responden Emina, dan 7 responden menggunakan produk Purbasari. Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang mengisi kuisioner 

mengenai impulsive buying menggunakan produk kosmetik dari Maybelline.   

4.2.3 Berapa kali membeli produk kosmetik dalam kurun waktu 3 bulan  
	

Grafik 4.3  Frekuensi pembelian dalam waktu 3 bulan terakhir  

 
Sumber : Data Olahan Penulis, Ms. Excel 2016 

	
Grafik 4.3 menunjukan berapa kali responden membeli produk kosmetik 

di Watson dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Hasil tersebut menunjukan bahwa 

71 responden membeli kosmetik 1 – 2 kali dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, 

90 responden membeli kosmetik 3 – 4 kali dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, 

30 responden membeli kosmetik 5 - 6 kali dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, 
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dan 4 responden membeli kosmetik 1 – 2 kali dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang mengisi 

kuisioner mengenai impulsive buying membeli produk drugstore kosmetik di 

Watson sebanyak 3 – 4 kali dalam kurun waktu 3 bulan terakhir.  

4.2.4 Usia  
	

Grafik 4.4 Usia responden 

 
Sumber : Data Olahan Penulis, Ms. Excel 2016 

	
Grafik 4.4 merupakan grafik hasil dari usia responden. Pada grafik 

tersebut didapatkan hasil mayoritas usia responden adalah 21 – 25 tahun. Adapun 

responden yang berusia dibawah 18 tahun hanya 9 responden, responden yang 

memiliki usia 18 – 20 tahun 40 responden, dan responden yang memiliki usia > 

25 tahun berjumlah 16 responden. Berdasarkan grafk tersebut dapat disimpulkan 

bahwa responden yang pernah melakukan pembelian produk drugstore kosmetik 

pada Watson merupakan konsumen dengan usia dewasa 21 – 25 tahun. 
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4.2.5 Pemasukan rutin setiap bulan  
	

Grafik 4.5 Pemasukan rutin setiap bulan  

 
Sumber : Data Olahan Penulis, Ms. Excel 2016 

Grafik 4.5 menunjukan jumlah responden yang memiliki pemasukan rutin 

setiap bulan. Hasil tersebut menunjukan bahwa 165 responden memiliki 

pemasukan rutin setiap bulan dan 30 responden tidak memiliki pemasukan rutin 

setiap bulannya. Dari hasil grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden dalam penelitian ini memiliki pemasukan setiap bulan. 

4.2.6 Pengeluaran rutin setiap bulan  
Grafik 4.6 Pengeluaran rutin setiap bulan 

 
Sumber : Data Olahan Penulis, Ms. Excel 2016 
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Grafik 4.6 menunjukan jumlah pengeluaran responden. Hasil tersebut 

menunjukan 27 responden memiliki pengeluaran < Rp. 1.000.000 setiap bulannya, 

59 responden memiliki pengeluaran antara Rp. 1.000.000 sampai Rp. 2.000.000, 

49 responden memiliki pengeluaran antara Rp. 2.000.000 sampai 3.000.000, dan 

60 responden memiliki pengeluaran > Rp. 3.000.000. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden yang membeli kosmetik drugstore pada 

Watson memiliki pengeluaran lebih dari Rp. 3.000.000.  

4.2.7 Domisili 
	

Grafik 4.7 Domisili responden 

 
Sumber : Data Olahan Penulis, Ms. Excel 2016 

 
Grafik 4.7 menunjukan domisili dari responden. Dari hasil tersebut 

menunjukan bahwa mayoritas responden yang membeli kosmetik drugstore pada 

Watson adalah responden yang berdomisili di DKI Jakarta. Hal ini sesuai dengan 

yang disampaikan oleh Head of Operations & Property dari Watsons, bahwa 

pertumbuhan bisnis health & beauty bergerak pesat di Ibukota, terlebih lagi toko 

Watson yang berjumlah 31 toko di DKI Jakarta (Sindonews, 2014). Dari grafik 
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menunjukan terdapat 3 responden yang berdomisili di Bogor, 29 responden 

berdomisili di Depok, 23 responden berdomisili di Tangerang, dan 19 responden 

berdomisili di Bekasi.  

4.2.8 Pekerjaan 
	

	Grafik 4.8 Pekerjaan responden 

 
Sumber : Data Olahan Penulis, Ms. Excel 2016 

 
Grafik 4.8 menunjukan pekerjaan dari responden yang datanya digunakan 

dalam penelitian ini. Hasil menunjukan bahwa mayoritas responden yang datanya 

digunakan dalam penelitian ini adalah pelajar/mahasiswa berjumlah 172 

responden, berarti mayoritas responden yang membeli produk drugstore kosmetik 

Watson adalah pelajar/mahasiswa. Adapun 14 responden memiliki pekerjaan 

sebagai karyawan/pegawai, 3 responden memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta, 

dan 6 responden memiliki pekerjaan ibu rumah tangga.  
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4.2.9 Pendidikan Terakhir  
	

Grafik 4.9 Pendidikan terakhir responden 

 
Sumber : Data Olahan Penulis, Ms. Excel 2016 

 
Grafik 4.9 menunjukan pendidikan terakhir responden yang digunakan 

dalam penelitian ini. Hasil grafik menunjukan 6 responden memiliki peendidikan 

terakhir SMP, 129 responden memiliki pendidikan terakhir SMA, 6 responden 

memiliki memiliki pendidikan terakhir D1-D3, dan 54 responden memiliki 

pendidikan terakhir S1. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden yang datanya digunakan dalam penelitian ini memiliki pendidikan 

terakhir SMA, yang berarti saat ini merupakan seorang pelajar/mahasiswa.  

4.3 Analisis Hasil Pre-Test (Uji Validitas dan Reabilitas)  

Pada pre-test validitas dan reabilitas, data responden yang digunakan adalah 

responden terpilih yang berjumlah 30. Adapun tujuan pretest validitas adalah 

untuk menilai ketepatan dan keakuratan measurement pada kuisioner sejak awal 

sebelum tersebar ke lebih banyak responden. Pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi SPPS versi 24.  
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4.3.1 Uji Validitas Pre-Test  

Validitas pre-test ini dilakukan dengan cara menganalisis 30 responden 

terpilih atau yang sudah tersaring. Pengukuran dilakukan dengan melakukan 

analisis faktor terhadap hasil pretest dengan melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy, Barletts’ Test of Sphericity, Anti-Image 

Matrices, Total Variance Explained dan Factor Loading of Component Matrix.  

Hasil pre-test pada tabel 4.1 menunjukan semua indikator sudah valid. Hal 

ini dapat terjadi karena tidak indikator atau pertanyaan pada kuisioner yang bias 

atau bermakna ganda, adanya kesesuaian antar indikator dengan pertanyaan yang 

dibuat, mengakibatkan penilaian yang sesuai dengan keinginan dan jawaban yang 

tidak timpang pada satu indikator (Murti, 2011).   

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pre-test 
Variabel Indikator KMO SIG. Factor 

Loading 
MSA 
(Anti-
image) Kesimpulan 

Nilai yang disyaratkan ≥ 0.5 < 0.05 ≥ 0.7 ≥ 0.5 
Novelty N1 0.743 0.000 0.825 0.717 Valid 

N2 0.892 0.687 Valid 
N3 0.795 0.770 Valid 
N4 0.761 0.857 Valid 

Fun F1 0,751 0.000 0.934 0.799 Valid  
F2 0.869 0.716 Valid 
F3 0.945 0.765 Valid 
F4 0.823 0.713 Valid 

Appraise 
from Other 

AFO1 0.760 0.000 0.965 0.707 Valid 
AFO2 0.955 0.750 Valid 
AFO3 0.939 0.839 Valid 

Escapism  E1 0.845 0.000 0.929 0.899 Valid 
E2 0.946 0.855 Valid 
E3 0.967 0.799 Valid 
E4 0.961 0.838 Valid 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pre-test (Lanjutan) 
Variabel Indikator KMO SIG. Factor 

Loading 
MSA 
(Anti-
image) Kesimpulan 

Nilai yang disyaratkan ≥ 0.5 < 0.05 ≥ 0.7 ≥ 0.5 
Social 

Interaction  
SI1 0.534 0.000 0.741 0.556 Valid 
SI2 0.935 0.520 Valid 
SI3 0.816 0.537 Valid 

Desire for 
Visual 

Aesthetics 

DVA 1 0.891 0.000 0.878 0,947 Valid 
DVA2   0.905 0,896 Valid 
DVA3   0.895 0,851 Valid 
DVA4   0.857 0,923 Valid 
DVA5   0.893 0,870 Valid  
DVA6   0.886 0,933 Valid 
DVA7   0.887 0,875 Valid 
DVA8   0.903 0,881 Valid 
DVA9   0.848 0,852 Valid 

Money 
Availability 

MA1 0.672 0.001 0.818 0.635 Valid 
MA2   0.766 0.714 Valid 
MA3   0.810 0.660 Valid 

Time 
Availability 

TA1 0,617 0,003 0,771 0.624 Valid 
TA2   0,852 0.582 Valid 
TA3   0,716 0.675 Valid 

Task 
Definition  

TD1 0,637 0,000 0,919 0.593 Valid 
TD2   0,733 0.892 Valid 
TD3   0,916 0.595 Valid 

Impulsive 
Buying 

IB1 0.651 0.000 0.876 0.657 Valid 
IB2   0.826 0.738 Valid 
IB3   0.938 0.597 Valid 

Sumber: SPPS ver. 24, Ms. Word 2016 
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Tabel 4.1 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.  

4.3.2 Uji Reliabilitas Pre-Test 

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). Tabel 4.2 menunjukkan hasil uji reliabilitas pre-

test:  

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Pre-Test 
Variabel Cronbach’s 

Alpha 
Cronbach’s 

Alpha on 
Standardize 

Item N of Item Kesimpulan 

Nilai yang 
disyaratkan 

≥ 0.6 ≥ 0.6 

Novelty 0,821 0,835 4 Reliabel 
Fun 0,915 0,915 4 Reliabel 
Appraise from 
Other 

0,949 0,950 3 Reliabel 

Escapism 0,963 0,964 4 Reliabel 
Social 
Interaction 

0,773 0,776 3 Reliabel 

Desire For 
Visual 
Aesthetic 

0,963 0,965 9 Reliabel 

Money 
Availability 

0,709 0,715 3 Reliabel 

Time 
Availability 

0,680 0,679 3 Reliabel 

Task 
Definition 

0,820 0,820 3 Reliabel 

Impulsive 
Buying 

0,852 0,855 3 Reliabel 

Sumber: SPPS ver. 24, Ms. Word 2016 
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Tabel 4.2 diatas 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).  

4.4 Analisis Hasil Main Test  

4.4.1 Uji Validitas  

Pengujian validitas ini dilakukan kepada sampel berjumlah 195, dengan 

menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA) dengan standar nilai KMO 

Measure of Adequacy > 0.5 dan Factor Loading > 0.7 . Berikut hasil Main Test 

Validity :  

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas  Main Test 
Variabel Indikator KMO SIG. Factor 

Loading 
MSA  
(Anti- 
Image) Kesimpulan 

Nilai yang disyaratkan ≥ 0.5 < 0.05 ≥ 0.7 ≥ 0.5 
Novelty N1 0.766 0.000 0.830 0.736 Valid 

N2 0.844 0.729 Valid 
N3 0.767 0.808 Valid 
N4 0.766 0.820 Valid 

Fun F1 0.818 0.000 0.848 0.818 Valid  
F2 0.863 0.801 Valid 
F3 0.873 0.801 Valid 
F4 0.776 0.867 Valid 

Appraise 
from Other 

AFO1 0.671 0.000 0.904 0.629 Valid 
AFO2 0.905 0.628 Valid 
AFO3 0.779 0.853 Valid 

Escapism  E1 0.818 0.000 0.874 0.822 Valid 
E2 0.779 0.892 Valid 
E3 0.929 0.766 Valid 

 

Pengaruh Hedonic Shopping Motivation..., Maryam Asiah Lubis, Ma.-Ibs, 2018



91 
	

   Indonesia Banking School 
 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas  Main Test (Lanjutan) 
Variabel Indikator KMO SIG. Factor 

Loading 
MSA  
(Anti- 
Image) Kesimpulan 

Nilai yang disyaratkan ≥ 0.5 < 0.05 ≥ 0.7 ≥ 0.5 
 E4   0.906 0.830 Valid 

Social 
Interaction  

SI1 0.683 0.000 0.820 0.684 Valid 
SI2 0.849 0.652 Valid 
SI3 0.790 0.726 Valid 

Desire for 
Visual 

Aesthetics 

DVA 1 0.928 0.000 0.890 0.967 Valid 
DVA2 0.868 0.897 Valid 
DVA3 0.844 0.923 Valid 
DVA4 0.879 0.918 Valid 
DVA5 0.873 0.944 Valid  
DVA6 0.842 0.959 Valid 
DVA7 0.916 0.932 Valid 
DVA8 0.866 0.918 Valid 
DVA9 0.893 0.899 Valid 

Money 
Availability 

MA1 0.641 0.000 0.740 0.648 Valid 
MA2 0.746 0.643 Valid 
MA3 0.758 0.634 Valid 

Time 
Availability 

TA1 0.636 0,000 0.740 0.602 Valid 
TA2 0.746 0.626 Valid 
TA3 0.758 0.715 Valid 

Task 
Definition  

TD1 0.621 0,000 0.733 0.636 Valid 
TD2 0.713 0.653 Valid 
TD3 0.809 0.591 Valid 

Impulsive 
Buying 

IB1 0.733 0.000 0.870 0.771 Valid 
IB2 0.8891 0.723 Valid 
IB3 0.897 0.711 Valid 

Sumber: SPPS ver. 24, Ms. Word 2016 

Tabel 4.3 menunjukan bahwa semua indikator sesuai dengan standar alat 

ukur dan dapat disimpulkan terbukti valid. Semua indikator hasil uji validitas 

Main-test dapat dilanjutkan ketahap berikutnya.  
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4.4.2 Uji Reliabilitas 

Setelah dilakukan main test validitas selanjutnya dilakukan main test 

reabilitas pada 195 sampel, dengan menggunakan cronbach’s alpha > 0.6. Berikut 

tabel hasil main test reabilitas pada 195 responden :  

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Main Test 
Variabel Cronbach’s 

Alpha 
Cronbach’s 

Alpha on 
Standardize 

Item N of Item Kesimpulan 

Nilai yang 
disyaratkan 

≥ 0.6 ≥ 0.6 

Novelty 0.806 0.815 4 Reliabel 
Fun 0.861 0.861 4 Reliabel 
Appraise from 
Other 

0.829 0.828 3 Reliabel 

Escapism 0.895 0.895 4 Reliabel 
Social 
Interaction 

0.755 0.755 3 Reliabel 

Desire For 
Visual 
Aesthetic 

0.961 0.962 9 Reliabel 

Money 
Availability 

0.602 0.606 3 Reliabel 

Time 
Availability 

0.679 0.677 3 Reliabel 

Task 
Definition 

0.615 0.616 3 Reliabel 

Impulsive 
Buying 

0.862 0.863 3 Reliabel 

Sumber: SPPS ver. 24, Ms. Word 2016 

Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa sembilan variabel diatas memiliki 

indikator yang terbukti reliable dan konsisten. Kesembilan variabel tersebut 

memiliki nilai cronbach’s alpha diatas 0.6 sesuai dengan syarat reabilitas data 

oleh Malhotra 2010.  
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4.4.3 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. Berikut hasil pengujian yang dilakukan :  

4.4.3.1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data merupakan langkah awal yang penting untuk 

dilakukan. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara 

normal dan independen. Yaitu perbedaan antara nilai prediksi dengan skor yang 

sesungguhnya atau error dapat terdistribusi secara simetri disekitar nilai means 

sama dengan nol. Salah satu cara untuk mendeteksi normalitas adalah dengan 

mengamati nilai residual. Uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan uji statistic Kolmogorov-smirnov (K-S) dengan 

exact test Asymptoic. Caranya adalah menentukan terlebih dahulu hipotesis 

pengujian yaitu:  

HO :  data terdistribusi secara normal  

HA :  data tidak terdistribusi secara normal 

Adapun nilai minimal α=0.05 apabila nilai tersebut dibawah 0.05 maka data 

tersebut tidak terdistribusi secara normal.  
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Tabel 4.5 Uji K-S exact test Asymptoic 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 195 

Normal Parametersa,b Mean ,1393508 

Std. Deviation ,33387784 

Most Extreme Differences Absolute ,064 

Positive ,064 

Negative -,058 

Test Statistic ,064 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,053c 
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
Sumber: SPPS ver. 24, Ms. Word 2016 

Hasil uji Test Statistic K-S menunjukan nilai sig sebesar 0,053, dimana 

0,053 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa penulis tidak dapat menolak HO 

yang berarti data terdistribusi secara normal.  

4.4.3.2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terdapat indikasi korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada 

periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Metode pengujian pada uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-

Watson (DW Test) yang mengajukan hipotesis sebagai berikut:  

HO :  data terdapat autokorelasi (r ≠ 0)  

HA :  data tidak terdapat autokorelasi (r = 0) 

Pengaruh Hedonic Shopping Motivation..., Maryam Asiah Lubis, Ma.-Ibs, 2018



95 
	

   Indonesia Banking School 
 

Dasar pengambilan keputusan hipotesis ditolak atau tidak adalah dengan 

menyesuaikan dengan ketentuan (du) < d < (4 – du) (Ghozali, 2016).  Berikut 

hasil pengujian uji autokorelasi dengan menggunakan DW test:  

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,951a ,905 ,901 ,32759 1,943 
Sumber: SPPS ver. 24, Ms. Word 2016 

Tabel 4.7 Tabel Durbin Watson 
TABEL D-W K = 9 

DL DU 
n  = 195 1.6701 1.8628 
Sumber : Ghozali, 2017 

 
Nilai DW pada Tabel 4.8 sebesar 1.943 akan dibandingkan dengan nilai pada 

tabel Durbin Watson dengan signifikansi 5%, jumlah sampel 195 (n), dan jumlah 

variabel independen 9 (k=9). Berikut hasil perbandingannya :  

- (du) < d < ( 4 – du )  

- (1.8628) < 1.943 < (4 – 1.8628) 

- (1.8628) < 1.943 < (2.1372) 

Berdasarkan hasil uji Durbin – Watson (DW Test) didapatkan hasil sebesar 

1,943. Sehingga dapat dianalisa sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan 

DW Test yaitu  (1.8628) < 1.943 < (2.1372). Akhirnya dapat penulis tarik 

kesimpulan bahwa HO ditolak dan HA diterima atau tidak terdapat autokorelasi 

pada model regresi.  
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4.4.3.3. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertjuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji 

multikolinearitas dalam penelitian ini akan melihat nilai dari tolerance dan 

variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 

Adapun menurut ghozali 2016 agar tidak terjadi multikolinearitas maka korelasi 

antar variabel harus dibawah 95% dengan nilai minimal tolerance < 0.10 dan VIF 

> 10. Berikut hasil uji multikolinearitas :  

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   
novelty ,282 3,546 

fun ,321 3,115 

appraise ,310 3,228 

escapism ,267 3,746 

socialinter ,281 3,561 

dvaesht ,237 4,217 

moneya ,484 2,064 

timea ,511 1,956 

taskd ,522 1,914 
 

a. Dependent Variable: impulseb 
Sumber: SPPS ver. 24, Ms. Word 2016 

Hasil perhitungan nilai Tolerance menunjukan tidak ada variabel independen 

yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0.10 yang berarti tidak terdapat 

korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil 

perhitungan pada nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukan hal yang 
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sama bahwa tidak terdapat satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih 

dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar 

variabel independen dalam model regresi.  

4.4.3.4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 

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

pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda 

disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

Homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Pada penelitian ini 

pengujian Heteroskedastisitas akan menggunakan Uji Park. Adapun caranya 

adalah dengan mengkuadratkan nilai residual persamaan regresi, kemudian nilai 

tersebut dilogaritmakan (Ln), dan kemudian nilai tersebut diregresikan dengan 

variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi 

tersebut signifikan secara statistik, hal ini berarti terdapat heteroskedastisitas. 

Sebaliknya apabila nilai parameter beta tidak signifikan secara statistik maka 

asumsi homoskedastisitas pada model tidak dapat ditolak.  
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Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Coefficientsa 

Model Sig. 

1 (Constant) ,000 

novelty ,334 

fun ,402 

appraise ,575 

escapism ,065 

socialinter ,099 

dvaesht ,263 

moneya ,398 

timea ,837 

taskd ,302 
 

a. Dependent Variable: lnresidualkuadrad 
Sumber: SPPS ver. 24, Ms. Word 2016 

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Park memberikan hasil 

bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai signifikan (α = 0.05), 

maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat 

heteroskedastisitas.  

4.4.4 Uji Regresi dan Analisis Hipotesis 

Variabel pada model regresi yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari 

tiga jenis variabel yaitu variabel dependen, variabel independen, dan variabel 

moderasi. Metode analisis dalam menguji hipotesis dalam penelitian ini terdapat 

dua tahap. Pengujian pertama akan menggunakan model regresi berganda atau 

multiple regression analysis, yang bertujuan untuk meneliti pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen dalam model penelitian. Pengujian kedua 

akan menggunakan moderated regression analysis untuk menguji interaksi 
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moderasi, yaitu untuk melihat pengaruh variabel moderator terhadap hubungan 

variabel independen dan dependen.  

4.4.5 Regresi Linear Berganda (Multiple Regression Analysis)  

4.4.5.1. Koefisien Determinasi (Adjusted 𝑹𝟐) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R! yang kecil memiliki arti bahwa 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel dependen. Berikut hasil koefisien determinasi dalam penelitian ini:  

Tabel 4.10 Hasil Koefisien Determinasi pada Regresi Linear Berganda 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,949a ,900 ,897 ,33397 
 

a. Predictors: (Constant), dvaesht, appraise, fun, socialinter, novelty, 

escapism 
Sumber: SPPS ver. 24, Ms. Word 2016 

Berdasarkan tabel diatas, informasi yang dapat disajikan adalah sebagai berikut:  

1. Nilai R menunjukan nilai korelasi atau hubungan, yaitu sebesar 0.949 atau 

94,9%. Hal ini mengandung arti bahwa hubungan antara variabel Novelty, 

Fun, Appraise from Other, Escapism, Social Interaction, dan Desire for 

Visual Aesthetics terhadap Impulsive Buying adalah sebesar 0.949.  

Pengaruh Hedonic Shopping Motivation..., Maryam Asiah Lubis, Ma.-Ibs, 2018



100 
	

   Indonesia Banking School 
 

2. Adjusted R! square memiliki nilai 0.897 sehingga dapat diinterpretasikan 

kontribusi variabel Novelty, Fun, Appraise from Other, Escapism, Social 

Interaction, dan Desire for Visual Aesthetics dalam menjelaskan variabel 

Impulsive Buying adalah sebesar 89,7%, sementara selisihnya sebesar 

10,3% (100%-89,7%) disebabkan variabel lain atau faktor lain diluar 

variabel yang diuji dalam penelitian ini.  

3. Nilai Std. Error of the Estimate (SEE) merupakan kesalahan standar dari 

penaksiran yang memiliki nilai sebesar  0.3397.  

4.4.5.2. Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji Statistik F) 

Tujuan dilakukannya uji statistik F adalah untuk mengetahui secara 

bersama-sama apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan atau 

tidak terhadap variabel dependen, yaitu dengan melihat signifikansi yang ada pada 

tabel ANOVA. Apabila nilai signifikansinya ≤ 0.05 maka HO ditolak, sedangkan 

jika ≥ 0.05 maka HO tidak dapat ditolak. Adapun kriteria pengujiannya sebagai 

berikut:  

HO : bi = 0, artinya variabel-variabel independen secara bersama-sama tidak 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.  

HA :  bi ≠ 0, artinya variabel-variabel independen secara bersama-sama memiliki 

pengaruh terhadap variabel dependen.  

Kemudian membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Apabila F hitung > 

F Tabel maka HO ditolak dan HA diterima.  
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Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik F pada Regresi Linear Berganda 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 188,311 6 31,385 281,384 ,000b 

Residual 20,969 188 ,112   
Total 209,280 194    

 
a. Dependent Variable: impulseb 

b. Predictors: (Constant), dvaesht, appraise, fun, socialinter, novelty, escapism 
Sumber: SPPS ver. 24, Ms. Word 2016 

Berdasarkan tabel diatas hasil uji statistik F adalah HO tidak dapat ditolak 

karna memiliki nilai signifikansi ≤	0.05 yaitu 0.000. Kemudian nilai F hitung 

(281.384) > F tabel (2.15). Dengan kata lain semua variabel indepeden (novelty, 

fun, appraise from other, escapism, social interaction, dan desire for visual 

aesthetic) pada model regresi secara serentak dan signifikan mempengaruhi 

variabel dependen (impulsive buying).  

4.4.5.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T) 

Uji statistik T ditujukan untuk mengetahui apakah suatu variabel 

independen pada model regresi (novelty, fun, appraise from other, escapism, 

social interaction, dan desire for visual aesthetic) dapat dinyatakan 

mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen (impulsive buying). 

Penentuan nilai signifikansi adalah α ≤ 0.05, apabila suatu variabel independen 

memiliki nilai signifikansi α ≤ 0.05 maka dapat dinyatakan bahwa variabel 

independen tersebut mempengaruhi variabel dependen. Dasar pengambilan 

keputusan uji statistik T adalah sebagai berikut:  

HO : bi = 0, artinya variabel-variabel independen tidak memiliki pengaruh 

terhadap variabel dependen.  
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HA :  bi ≠ 0, artinya variabel-variabel independen memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependen.  

Kemudian membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Apabila T hitung 

> T Tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima.  

Tabel 4.12 Hasil Uji Statistik T pada Regresi Linear Berganda 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,091 ,170  ,537 ,592 

novelty ,259 ,049 ,226 5,249 ,000 

fun ,017 ,050 ,014 ,334 ,739 

appraise ,173 ,034 ,210 5,097 ,000 

escapism ,080 ,040 ,089 2,018 ,045 

socialinter ,260 ,036 ,293 7,163 ,000 

dvaesht ,252 ,051 ,234 4,934 ,000 
 

a. Dependent Variable: impulseb 
Sumber: SPPS ver. 24, Ms. Word 2016 

Berdasarkan persamaan diatas didapatkan persamaan regresi :  

IB = 0.091 + 0.259N + 0.017F + 0.173AFO + 0.08E + 0.260SI + 0.252DVA 

Dari persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:  

1. 0.091 merupakan nilai konstan dari Impulsive Buying apabila variabel 

independen (N, F, AFO, E, SI, dan DVA) bernilai 0.  

2. 0.259 merupakan angka koefisien regresi pertama, yang berarti setiap 

penambahan 1 dari Novelty meningkatkan nilai Impulsive Buying sebesar 

0.259. 
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3. 0.017 merupakan angka koefisien regresi kedua, yang berarti setiap 

penambahan 1 dari Fun meningkatkan nilai Impulsive Buying sebesar 

0.017. 

4. 0.173 merupakan angka koefisien regresi ketiga, yang berarti setiap 

penambahan 1 dari Appraise from Other meningkatkan nilai Impulsive 

Buying sebesar 0.173.  

5. 0.08 merupakan angka koefisien regresi keempat, yang berarti setiap 

penambahan 1 dari Escapism meningkatkan nilai Impulsive Buying 

sebesar 0.08 

6. 0.260 merupakan angka koefisien regresi kelima, yang berarti setiap 

penambahan 1 dari Social Interaction meningkatkan nilai Impulsive 

Buying sebesar 0.260.  

7. 0.252 merupakan angka koefisien regresi keenam, yang berarti setiap 

penambahan 1 dari Desire for Visual Aesthetics meningkatkan nilai 

Impulsive Buying sebesar 0.252. 

Berikut hasil uji statistik T untuk diambil kesimpulan hipotesisnya:  

1. Pengaruh Novelty terhadap Impulsive Buying  

HO1 : Novelty tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Impulsive 

Buying pada Drugstore Kosmetik yang dijual di Watson 

HA1 : Novelty berpengaruh signifikan dan positif terhadap Impulsive 

Buying pada Drugstore Kosmetik yang dijual di Watson 

Berdasarkan tabel coefficient pada tabel 4.12, Novelty memiliki 

nilai Sig. 0.000 < 0.05 dan memiliki nilai koefisien 0.259. Kemudian nilai 
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T hitung (5.249) > T tabel (1.653). Hal ini berarti HO ditolak, atau dengan 

kata lain berdasarkan data yang dimiliki penulis berhasil membuktikan 

bahwa Novelty memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap 

Impulsive Buying pada produk Drugstore Kosmetik yang dijual di Watson. 

Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya Dey 2017 yang 

menyatakan bahwa hal baru memiliki pengaruh positif terhadap perilaku 

Impulsive Buying pada produk fashion.  

2. Pengaruh Fun terhadap Impulsive Buying  

HO2 : Fun tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Impulsive 

Buying pada Drugstore Kosmetik yang dijual di Watson 

HA2 : Fun berpengaruh signifikan dan positif terhadap Impulsive Buying 

pada Drugstore Kosmetik yang dijual di Watson 

Berdasarkan tabel coefficient pada tabel 4.12, Fun memiliki nilai 

Sig. 0.739 > 0.05 dan memiliki nilai koefisien 0.017. Kemudian nilai T 

hitung (0.334) > T tabel (1.653). Hal ini berarti HO diterima atau dengan 

kata lain berdasarkan data yang dimiliki penulis membuktikan bahwa Fun 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Impulsive 

Buying pada produk Drugstore Kosmetik yang dijual di Watson. Penulis 

tidak berhasil membutikan bahwa kesenangan memiliki pengaruh positif 

terhadap perilaku Impulsive Buying pada produk fashion seperti penelitian 

yang dilakukan Dey 2017.  

3. Pengaruh Appraise from Other terhadap Impulsive Buying  
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HO3 : Appraise from Other tidak berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap Impulsive Buying pada Drugstore Kosmetik yang dijual di 

Watson 

HA3 : Appraise from Other berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

Impulsive Buying pada Drugstore Kosmetik yang dijual di Watson 

Berdasarkan tabel coefficient pada tabel 4.12, Appraise from Other 

memiliki nilai Sig. 0.000 < 0.05 dan memiliki nilai koefisien 0.173. 

Kemudian nilai T hitung (5.097) > T tabel (1.653). Hal ini berarti HO 

ditolak, atau dengan kata lain berdasarkan data yang dimiliki penulis 

berhasil membuktikan bahwa Apprasise from Other memiliki pengaruh 

signifikan dan positif terhadap Impulsive Buying pada produk Drugstore 

Kosmetik yang dijual di Watson. Hal ini konsisten dengan penelitian 

sebelumnya Dey 2017 yang menyatakan bahwa pujian dari orang lain 

memiliki pengaruh positif terhadap perilaku Impulsive Buying pada 

produk fashion.  

4. Pengaruh Escapism terhadap Impulsive Buying  

HO4 : Escapism tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

Impulsive Buying pada Drugstore Kosmetik yang dijual di Watson 

HA4 : Escapism berpengaruh signifikan dan positif terhadap Impulsive 

Buying pada Drugstore Kosmetik yang dijual di Watson 

Berdasarkan tabel coefficient pada tabel 4.12, Escapism memiliki 

nilai Sig. 0.045 < 0.05 dan memiliki nilai koefisien 0.080. Kemudian nilai 

T hitung (2.018) > T tabel (1.653). Hal ini berarti HO ditolak, atau dengan 
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kata lain berdasarkan data yang dimiliki penulis berhasil membuktikan 

bahwa Escapism memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap 

Impulsive Buying pada produk Drugstore Kosmetik yang dijual di Watson. 

Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya Dey 2017 yang 

menyatakan bahwa rasa pelarian dari masalah memiliki pengaruh positif 

terhadap perilaku Impulsive Buying pada produk fashion.  

5. Pengaruh Social Interaction terhadap Impulsive Buying 

HO5 : Social Interaction tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

Impulsive Buying pada Drugstore Kosmetik yang dijual di Watson 

HA5 : Social Interaction berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

Impulsive Buying pada Drugstore Kosmetik yang dijual di Watson 

Berdasarkan tabel coefficient pada tabel 4.12, Social Interaction 

memiliki nilai Sig. 0.000 < 0.05 dan memiliki nilai koefisien 0.260. 

Kemudian nilai T hitung (7.163) > T tabel (1.653). Hal ini berarti HO 

ditolak, atau dengan kata lain berdasarkan data yang dimiliki penulis 

berhasil membuktikan bahwa Social Interaction memiliki pengaruh 

signifikan dan positif terhadap Impulsive Buying pada produk Drugstore 

Kosmetik yang dijual di Watson. Hal ini konsisten dengan penelitian 

sebelumnya Dey 2017 yang menyatakan bahwa kehadiran orang lain 

memiliki pengaruh positif terhadap perilaku Impulsive Buying pada 

produk fashion.  

6. Pengaruh Desire for Visual Aesthetics terhadap Impulsive Buying 
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HO6 : Desire for Visual Aesthetic tidak berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap Impulsive Buying pada Drugstore Kosmetik yang dijual di 

Watson 

HA6 : Desire for Visual Aesthetic berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap Impulsive Buying pada Drugstore Kosmetik yang dijual di 

Watson 

Berdasarkan tabel coefficient pada tabel 4.12, Desire for Visual 

Aesthetic memiliki nilai Sig. 0.000 < 0.05 dan memiliki nilai koefisien 

0.252. Kemudian nilai T hitung (4.934) > T tabel (1.653). Hal ini berarti 

HO ditolak, atau dengan kata lain berdasarkan data yang dimiliki penulis 

berhasil membuktikan bahwa Desire for Visual Aesthetic memiliki 

pengaruh signifikan dan positif terhadap Impulsive Buying pada produk 

Drugstore Kosmetik yang dijual di Watson. Hal ini sesuai dengan dugaan 

dan saran yang dilakukan oleh Saran 2017 yang menyatakan bahwa 

tampilan pada toko memiliki pengaruh positif terhadap impulsive buying. 

Namun menurut Saran 2017 selama ini belum terdapat penelitian yang 

membuktikannya karena keterbatasan pada pengukurannya. Penulis 

berhasil membuktikan bahwa tampilan pada toko memang memiliki 

pengaruh positif terhadap perilaku Impulsive Buying pada produk fashion. 

Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang berhasil 

membuktikannya pada tampilan toko yang dimiliki oleh Watson.  
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Berikut kesimpulan berdasarkan tabel coefficients yang penulis dapatkan:  

Tabel 4.13 Summary Uji Statistic T pada Regresi Linear Berganda 
Independen Dependen Nilai  

β 
Nilai 

signifikansi 
(≤	0.05) 

Interpretasi 

Novelty Impulsive 
buying 

0.259 0.000 HO1 
ditolak 

Berpengaruh 
positif 

Fun Impulsive 
buying 

0.017 0.739 HO2 
Tidak 
dapat 

ditolak 

Tidak 
berpengaruh 
positif 

Appraise from 
other 

Impulsive 
buying 

0.173 0.000 HO3 
ditolak 

Berpengaruh 
positif 

Escapism  Impulsive 
buying 

0.080 0.045 HO4 
ditolak 

Berpengaruh 
positif 

Social 
Interaction 

Impulsive 
buying 

0.260 0.000 HO5 
ditolak 

Berpengaruh 
positif 

Desire for 
Visual 
Aesthetic 

Impulsive 
buying 

0.252 0.000 HO6 
ditolak 

Berpengaruh 
positif 

Sumber : Data Olahan Penulis, Ms. Word 2016 

4.4.6 Moderated Regression Analysis (MRA) 

Moderated regression analysis untuk menguji interaksi moderasi, yaitu 

untuk melihat pengaruh variabel moderator terhadap hubungan variabel 

independen dan dependen. Caranya adalah dengan membandingkan tiga 

persamaan regresi.  Adapun tujuan dilakukan pengujian MRA adalah untuk 

mengetahui bagaimana peran variabel moderator (Money Availabililty, Time 

Availability, Task Definition) dalam memperkuat atau sebaliknya memperlemah 

hubungan antara variabel independen (Hedonic Shopping Motivation) dan 

variabel dependen (Impulsive Buying). Pengujian ini juga dilakukan untuk 

mengetahui peran variabel moderasi sebagai pure moderator, quasi moderator, 

atau bukan moderator.  
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4.4.6.1. Moderasi Money Availability terhadap Hedonic Shopping 

Motivation dan Impulsive Buying  

Analisis regresi pada moderated regression analysis adalah dengan 

membandingkan ketiga hasil regresi dari output spss. Berikut tiga tahap yang 

dilakukan penulis untuk mendapatkan ketiga output tersebut:  

1 Tahap pertama adalah meregresikan variabel Hedonic Shopping 

Motivation terhadap variabel Impulsive Buying. Sebelumnya penulis 

mendapatkan nilai dari HSM dengan merata-ratakan dari ke-lima dimensi 

yang dimiliki HSM yaitu Novelty, Fun, Appraise from Other, Escapism, 

dan Social Interaction sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan Dey 2017.  

2 Tahap kedua adalah memasukan variabel Money Availability kedalam 

pengujian regresi dan melihat pergerakan dari nilai signifikansi variabel  

HSM dengan IB.  

3 Tahap ketiga adalah memasukan variabel interaksi dari HSM dengan 

Money Availability. Nilai interaksi ini penulis dapatkan dengan 

mengalikan nilai HSM dengan Money Availability (HSMxMA).  

Dari ketiga tahap tersebut maka akan diperoleh tiga output (3 tabel model 

summary, 3 tabel ANOVA, dan 3 tabel coefficients) yang akan dibandingkan. 

Ketiga output tersebut akan dilihat nilai signifikansinya pada tabel coefficient dan 

nilai adjusted 𝑅!  pada tabel model summary. Berikut dasar pengambilan 

keputusan hipotesis yang diajukan:  
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1. HO8 : Money Availability tidak memoderasi pengaruh secara signifikan 

dan positif terhadap hubungan antara Hedonic Shopping Motivation dan 

Impulsive Buying.  

2. HA8 : Money Availability memoderasi pengaruh secara signifikan dan 

positif terhadap hubungan antara Hedonic Shopping Motivation terhadap 

Impulsive Buying.  

3. HO dan HA akan ditolak atau diterima berdasarkan taraf signifikansi (α = 

0.05)  

Tabel 4.14 Output Pertama Moderasi MA terhadap Hubungan HSM dan IB 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,937a ,877 ,877 ,36495 
 

a. Predictors: (Constant), HSM 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 183,575 1 183,575 1378,348 ,000b 

Residual 25,705 193 ,133   
Total 209,280 194    

 
a. Dependent Variable: impulseb 

b. Predictors: (Constant), HSM 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,176 ,155  1,132 ,259 

HSM 1,039 ,028 ,937 37,126 ,000 
 

a. Dependent Variable: impulseb 
Sumber: SPPS ver. 24, Ms. Word 2016 
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Tabel 4.14 adalah output dari bagaimana pengaruh variabel independen 

Hedonic Shopping Motivation (HSM) terhadap variabel dependen Impulsive 

Buying. Dapat dilihat bahwa penulis berhasil membuktikan bahwa Hedonic 

Shopping Motivation memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Impulsive 

Buying pada produk drugstore kosmetik yang dijual di Watson karena memiliki 

nilai Sig 0.000 < 0.05 atau dengan kata lain HO7 ditolak. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan Dey 2017 bahwa Hedonic Shopping 

Motivation yang nilainya didapatkan dari merata-ratakan nilai dimensinya 

memiliki pengaruh positif terhadap Impulsive Buying. Padahal pada penelitian ini, 

data yang dimiliki penulis tidak berhasil membuktikan Signifikansi dimensi yang 

kedua yaitu Fun. 

Tabel 4.15 Output Kedua Moderasi MA terhadap Hubungan HSM dan IB 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,937a ,878 ,877 ,36436 
 

a. Predictors: (Constant), moneya, HSM 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 183,791 2 91,895 692,216 ,000b 

Residual 25,489 192 ,133   
Total 209,280 194    

 
a. Dependent Variable: impulseb 

b. Predictors: (Constant), moneya, HSM 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,112 ,163  ,687 ,493 

HSM 1,019 ,032 ,918 31,766 ,000 

moneya ,035 ,027 ,037 1,275 ,204 
 

a. Dependent Variable: impulseb 
Sumber: SPPS ver. 24, Ms. Word 2016 

Tabel 4.15 adalah output yang kedua, yaitu nilai dari bagaimana pengaruh 

variabel independen HSM dan Money Availability terhadap variabel dependen 

Impulsive Buying. 

Tabel 4.16 Output Ketiga Moderasi MA terhadap Hubungan HSM dan IB 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,938a ,880 ,878 ,36319 
 

a. Predictors: (Constant), HSMxMA, HSM, moneya 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 184,085 3 61,362 465,188 ,000b 

Residual 25,194 191 ,132   
Total 209,280 194    

 
a. Dependent Variable: impulseb 

b. Predictors: (Constant), HSMxMA, HSM, moneya 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,857 ,668  -1,282 ,201 

HSM 1,195 ,122 1,077 9,819 ,000 

moneya ,261 ,154 ,278 1,696 ,092 

HSMxMA -,040 ,027 -,350 -1,495 ,137 
 

a. Dependent Variable: impulseb 
Sumber: SPPS ver. 24, Ms. Word 2016 

Tabel diatas adalah output yang ketiga, yaitu nilai dari bagaimana 

pengaruh variabel independen HSM, Money Availability, dan Interaksi dari 

HSMxMoney Availability terhadap variabel dependen Impulsive Buying. Berikut 

ringkasan output regresi untuk dilihat bagaimana peran moderasinya sebagai 

berikut:  

Tabel 4.17 Summary Moderasi MA terhadap hubungan HSM dan IB 

No Persamaan Adjusted 
𝑅! Sig. 

1. IB = 0.176 + 1.039 HSM 0.877 HSM 0.000 
 Nilai t = (1.132)   (37.126)    
2. IB = 0.112 + 1.019 HSM + 0.035 MA 0.877 HSM 0.000 
 Nilai t =  (0.687)     (31.766)       (1.275)  MA 0.204 
3.  IB = - 0.857 + 1.019 HSM + 0.261 MA – 0.04 HSM*MA 0.878 HSM 0.000 
 Nilai t = (-1.282)   (9.819)   (1.696)   (-1.495)  MA 0.092 
   HSM*MA 0.137 

Sumber : Data olahan penulis, Ms. Word 2016 

Dengan membandingkan ketiga output diatas telah diketahui bahwa nilai 

Adjusted 𝑅! cenderung meningkat dari 0.877 menjadi 0.878 ketika diuji bersama 

variabel interaksi HSM*MA. Hal ini berarti 87,8% variabel HSM, MA dan 

interaksi HSM*MA dapat menjelaskan IB. Kemudian pada output ketiga dapat 

dilihat bahwa variabel interaksi HSM*MA memiliki nilai Sig 0.137 > 0.05 dan 
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memiliki nilai β -0.04 hal ini berarti HO8 tidak dapat ditolak atau dengan kata lain 

variabel Money Availability tidak memoderasi secara signifikan dan positif 

terhadap hubungan antara Hedonic Shopping Motivation dan Impulsive Buying. 

Kemudian berdasarkan kriteria jenis-jenis variabel moderasi dapat 

disimpulkan bahwa variabel Money Availability merupakan bukan variabel 

moderasi karena pada variabel interaksi HSM*MA tidak terbukti memiliki nilai 

Sig ≤ 0.05 (Ghozali, 2016; Liana, 2009). Hasil ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Dey 2017 bahwa Money Availability 

memoderasi secara signifikan dan positif terhadap hubungan antara Hedonic 

Shopping Motivation dan Impulsive Buying pada produk fashion.   

4.4.6.2. Moderasi Time Availability terhadap Hedonic Shopping Motivation 

dan Impulsive Buying  

Analisis regresi pada moderated regression analysis adalah dengan 

membandingkan ketiga hasil regresi dari output spss. Berikut tiga tahap yang 

dilakukan penulis untuk mendapatkan ketiga output tersebut:  

1 Tahap pertama adalah meregresikan variabel Hedonic Shopping 

Motivation terhadap variabel Impulsive Buying. Sebelumnya penulis 

mendapatkan nilai dari HSM dengan merata-ratakan dari ke-lima dimensi 

yang dimiliki HSM yaitu Novelty, Fun, Appraise from Other, Escapism, 

dan Social Interaction sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan Dey 2017.  
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2 Tahap kedua adalah memasukan variabel Time Availability kedalam 

pengujian regresi dan melihat pergerakan dari nilai signifikansi variabel  

HSM dengan IB.  

3 Tahap ketiga adalah memasukan variabel interaksi dari HSM dengan Time 

Availability. Nilai interaksi ini penulis dapatkan dengan mengalikan nilai 

HSM dengan Time Availability (HSMxTA).  

Dari ketiga tahap tersebut maka akan diperoleh tiga output (3 tabel model 

summary, 3 tabel ANOVA, dan 3 tabel coefficients) yang akan dibandingkan. 

Ketiga output tersebut akan dilihat nilai signifikansinya pada tabel coefficient dan 

nilai adjusted 𝑅!  pada tabel model summary. Berikut dasar pengambilan 

keputusan hipotesis yang diajukan:  

1. HO9 : Time Availability tidak memoderasi pengaruh secara signifikan dan 

positif terhadap hubungan antara Hedonic Shopping Motivation dan 

Impulsive Buying.  

2. HA9 : Time Availability memoderasi pengaruh secara signifikan dan 

positif terhadap hubungan antara Hedonic Shopping Motivation terhadap 

Impulsive Buying.  

3. HO dan HA akan ditolak atau diterima berdasarkan taraf signifikansi (a = 

0.05) 

Tabel 4.18 Output Pertama Moderasi TA terhadap Hubungan HSM dan IB 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,937a ,877 ,877 ,36495 
 

a. Predictors: (Constant), HSM 

Pengaruh Hedonic Shopping Motivation..., Maryam Asiah Lubis, Ma.-Ibs, 2018



116 
	

   Indonesia Banking School 
 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 183,575 1 183,575 1378,348 ,000b 

Residual 25,705 193 ,133   
Total 209,280 194    

 
a. Dependent Variable: impulseb 

b. Predictors: (Constant), HSM 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,176 ,155  1,132 ,259 

HSM 1,039 ,028 ,937 37,126 ,000 
 

a. Dependent Variable: impulseb 
Sumber: SPPS ver. 24, Ms. Word 2016 

Tabel 4.18 adalah output dari bagaimana pengaruh variabel independen 

Hedonic Shopping Motivation (HSM) terhadap variabel dependen Impulsive 

Buying.  

Tabel 4.19 Output Kedua Moderasi TA terhadap Hubungan HSM dan IB 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,938a ,880 ,878 ,36232 
 

a. Predictors: (Constant), timea, HSM 
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ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 184,074 2 92,037 701,088 ,000b 

Residual 25,205 192 ,131   
Total 209,280 194    

 
a. Dependent Variable: impulseb 

b. Predictors: (Constant), timea, HSM 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,101 ,159  ,634 ,527 

HSM 1,000 ,034 ,901 29,147 ,000 

timea ,056 ,029 ,060 1,950 ,053 
 

a. Dependent Variable: impulseb 
 
Sumber: SPPS ver. 24, Ms. Word 2016 

Tabel 4.19 adalah output yang kedua, yaitu nilai dari bagaimana pengaruh 

variabel independen HSM dan Time Availability terhadap variabel dependen 

Impulsive Buying. 

Tabel 4.20 Output Ketiga Moderasi TA terhadap Hubungan HSM dan IB 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,938a ,880 ,878 ,36275 
 

a. Predictors: (Constant), HSMxTA, HSM, timea 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 184,146 3 61,382 466,471 ,000b 

Residual 25,133 191 ,132   
Total 209,280 194    

 
a. Dependent Variable: impulseb 

b. Predictors: (Constant), HSMxTA, HSM, timea 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,321 ,592  -,542 ,588 

HSM 1,079 ,112 ,972 9,635 ,000 

timea ,156 ,139 ,170 1,123 ,263 

HSMxTA -,018 ,025 -,163 -,739 ,461 
 

a. Dependent Variable: impulseb 
Sumber: SPPS ver. 24, Ms. Word 2016 

Tabel diatas adalah output yang ketiga, yaitu nilai dari bagaimana 

pengaruh variabel independen HSM, Time Availability, dan Interaksi dari 

HSMxTime Availability terhadap variabel dependen Impulsive Buying. Berikut 

ringkasan output regresi untuk dilihat bagaimana peran moderasinya sebagai 

berikut:  
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Tabel 4.21 Summary Moderasi TA terhadap hubungan HSM dan IB 

No Persamaan Adjusted 
𝑅! Sig. 

1. IB = 0.176 + 1.039 HSM  0.877 HSM 0.000 
 Nilai t =  (1.132)    (37.126)    
2. IB = 0.101 + 1 HSM + 0.056 TA 0.878 HSM 0.000 
 Nilait t =  (0.634)  (29.147)  (1.950)  TA 0.053 
3. IB = -321 + 1.079 HSM +0.156 MA – 0.18HSM*MA 0.878 HSM 0.000 
 Nilai t = (-5.42)  (9.635)  (1.123)  (-0.739)  TA 0.263 
   HSM*TA 0.461 

Sumber : Data olahan penulis, Ms. Word 

Dengan membandingkan ketiga output diatas telah diketahui bahwa nilai 

Adjusted 𝑅!  cenderung meningkat dari 0.877 menjadi 0.878 ketika diuji bersama 

variabel interaksi HSM*TA. Hal ini berarti 87,8% variabel HSM, TA dan 

Interaksi HSM*TA dapat menjelaskan IB. Kemudian pada output ketiga dapat 

dilihat bahwa variabel interaksi HSM*TA memiliki nilai Sig 0.461 > 0.05 dan 

memiliki nilai β -0.18 hal ini berarti HO9 tidak dapat ditolak atau dengan kata lain 

variabel Time Availability tidak memoderasi secara signifikan dan positif terhadap 

hubungan antara Hedonic Shopping Motivation dan Impulsive Buying. 

Kemudian berdasarkan kriteria jenis-jenis variabel moderasi dapat 

disimpulkan bahwa variabel Time Availability juga merupakan bukan variabel 

moderasi karena pada variabel interaksi HSM*TA tidak terbukti memiliki nilai 

Sig ≤ 0.05 (Ghozali, 2016; Liana, 2009). Hasil ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Dey 2017 bahwa Time Availability memoderasi 

secara signifikan dan positif terhadap hubungan antara Hedonic Shopping 

Motivation dan Impulsive Buying pada produk fashion.  
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4.4.6.3. Moderasi Task Definition terhadap Hedonic Shopping Motivation 

dan Impulsive Buying  

Analisis regresi pada moderated regression analysis adalah dengan 

membandingkan ketiga hasil regresi dari output spss. Berikut tiga tahap yang 

dilakukan penulis untuk mendapatkan ketiga output tersebut:  

1 Tahap pertama adalah meregresikan variabel Hedonic Shopping 

Motivation terhadap variabel Impulsive Buying. Sebelumnya penulis 

mendapatkan nilai dari HSM dengan merata-ratakan dari ke-lima dimensi 

yang dimiliki HSM yaitu Novelty, Fun, Appraise from Other, Escapism, 

dan Social Interaction sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan Dey 2017.  

2 Tahap kedua adalah memasukan variabel Task Definition kedalam 

pengujian regresi dan melihat pergerakan dari nilai signifikansi variabel  

HSM dengan IB.  

3 Tahap ketiga adalah memasukan variabel interaksi dari HSM dengan Task 

Definition. Nilai interaksi ini penulis dapatkan dengan mengalikan nilai 

HSM dengan  Task Definition (HSMxTD).  

Dari ketiga tahap tersebut maka akan diperoleh tiga output (3 tabel model 

summary, 3 tabel ANOVA, dan 3 tabel coefficients) yang akan dibandingkan. 

Ketiga output tersebut akan dilihat nilai signifikansinya pada tabel coefficient dan 

nilai adjusted 𝑅!  pada tabel model summary. Berikut dasar pengambilan 

keputusan hipotesis yang diajukan:  
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1. HO10 : Task Definition tidak memoderasi pengaruh secara signifikan dan 

negatif terhadap hubungan antara Hedonic Shopping Motivation dan 

Impulsive Buying.  

2. HA10 : Task Definition memoderasi pengaruh secara signifikan dan 

negatif terhadap hubungan antara Hedonic Shopping Motivation terhadap 

Impulsive Buying.  

3. HO dan HA akan ditolak atau diterima berdasarkan taraf signifikansi (a = 

0.05) 

Tabel 4.22 Output Pertama Moderasi TD terhadap Hubungan HSM dan IB 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,937a ,877 ,877 ,36495 
 

a. Predictors: (Constant), HSM 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 183,575 1 183,575 1378,348 ,000b 

Residual 25,705 193 ,133   
Total 209,280 194    

 
a. Dependent Variable: impulseb 

b. Predictors: (Constant), HSM 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,176 ,155  1,132 ,259 

HSM 1,039 ,028 ,937 37,126 ,000 
 

a. Dependent Variable: impulseb 
Sumber: SPPS ver. 24, Ms. Word 2016 
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Tabel 4.22 adalah output dari bagaimana pengaruh variabel independen 

Hedonic Shopping Motivation (HSM) terhadap variabel dependen Impulsive 

Buying.  

Tabel 4.23 Output Kedua Moderasi TD terhadap Hubungan HSM dan IB 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,939a ,882 ,881 ,35904 
 

a. Predictors: (Constant), taskd, HSM 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 184,530 2 92,265 715,743 ,000b 

Residual 24,750 192 ,129   
Total 209,280 194    

 
a. Dependent Variable: impulseb 

b. Predictors: (Constant), taskd, HSM 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,066 ,158  ,416 ,678 

HSM ,993 ,032 ,895 30,772 ,000 

taskd ,070 ,026 ,079 2,721 ,007 
 

a. Dependent Variable: impulseb 
Sumber: SPPS ver. 24, Ms. Word 2016 

Tabel 4.23 adalah output kedua, yaitu nilai dari bagaimana pengaruh 

variabel independen HSM dan Task Definition terhadap variabel dependen 

Impulsive Buying. 
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Tabel 4.24 Output Ketiga Moderasi TD terhadap Hubungan HSM dan IB 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,940a ,884 ,883 ,35599 
 

a. Predictors: (Constant), HSMxTD, HSM, taskd 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 185,074 3 61,691 486,787 ,000b 

Residual 24,206 191 ,127   
Total 209,280 194    

 
a. Dependent Variable: impulseb 

b. Predictors: (Constant), HSMxTD, HSM, taskd 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1,199 ,630  -1,903 ,059 

HSM 1,220 ,114 1,100 10,702 ,000 

taskd ,368 ,146 ,417 2,520 ,013 

HSMxTD -,053 ,025 -,480 -2,073 ,040 
 

a. Dependent Variable: impulseb 
Sumber: SPPS ver. 24, Ms. Word 2016 

Tabel diatas adalah output yang ketiga, yaitu nilai dari bagaimana 

pengaruh variabel independen HSM, Task Definition, dan Interaksi dari 

HSMxTask Definition terhadap variabel dependen Impulsive Buying. Berikut 

ringkasan output regresi untuk dilihat bagaimana peran moderasinya sebagai 

berikut:  
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Tabel 4.25 Summary Moderasi TD terhadap hubungan HSM dan IB 
 Persamaan Adjusted 

𝑅! Sig. 

1. IB = 0.176 + 1.039 HSM 0.877 HSM 0.000 
 Nilai t =  (1.132)    (37.126)    
2. IB = 0.066 + 0.993 HSM + 0.07 TD 0.881 HSM 0.000 
 Nilai t = (0.416)  (30.772)  (2.721)   TD 0.007 
3. IB = -1.199 +1.22 HSM + 0.368 TD – 0.53 HSM*TD 0.883 HSM 0.000 
 Nilai t =(-1.903) (10.702) (2.520) (-2.073)  TD 0.013 
   HSM*TD 0.040 

Sumber : Data olahan penulis, 

Dengan membandingkan ketiga output diatas telah diketahui bahwa nilai 

Adjusted 𝑅!  cenderung meningkat dari 0.877 menjadi 0.883 ketika diuji bersama 

variabel interaksi HSM*TD. Hal ini berarti 87,8% variabel HSM, TD dan 

Interaksi HSM*TD dapat menjelaskan IB. Kemudian pada output ketiga dapat 

dilihat bahwa variabel interaksi HSM*TD memiliki nilai Sig 0.040 < 0.05 dan 

memiliki nilai β -0.53 hal ini berarti HO10 ditolak atau dengan kata lain variabel 

Task Definition memoderasi secara signifikan dan negatif terhadap hubungan 

antara Hedonic Shopping Motivation dan Impulsive Buying. 

Kemudian berdasarkan kriteria jenis-jenis variabel moderasi dapat 

disimpulkan bahwa variabel Task Definition merupakan variabel moderasi karena 

pada variabel interaksi HSM*TD terbukti memiliki nilai Sig ≤ 0.05 (Ghozali, 

2016; Liana, 2009). Hasil ini sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Dey 2017 bahwa Money Availability memoderasi secara signifikan dan 

negatif terhadap hubungan antara Hedonic Shopping Motivation dan Impulsive 

Buying.  
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4.5 Pembahasan Hasil Penelitian  

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 4.26 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 

Untuk memperjelas model output regression, maka penulis menyediakan model 

hipotesis sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Hedonic Shopping Motivation..., Maryam Asiah Lubis, Ma.-Ibs, 2018



126 
	

   Indonesia Banking School 
 

Gambar 4.1 Hasil Pengujian Regresi 
 
 
 
	

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Sumber: Model Hasil Pengujian, diolah Ms. Word 2016 
 

Novelty		
(N)	

Fun		
(F)	

Social	
Interactions	

(SI)	

Escapism		
(E)	

Appraise	
From	
Other		
(AFO)	

Time	
Availability		
(TA)	

Impulsive	
Buying	
(IB)	

Hedonic	Shopping	Motivations		
(HSM)	

Task	
Definition		
(TD)	

Money	
Availability		
(MA)	

H1	
β	0.259	(+)	
Sig.	0.000	

Desire	for	
Visual	

Aesthetics	
(DVA)	

H2	
β	0.017	(+)	
Sig.	0.739	

H3	
β	0.173	(+)	
Sig.	0.000		

H4	
β	0.080	(+)	
Sig.	0.045	

H5	
β	0.260	(+)	
Sig.	0.000	

H6	
β	0.252	(+)	
Sig.	0.000	

H7	
β	1.039	(+)	
Sig.	0.000	

H8	
β	-0.040	(-)	
Sig.	0.137	

H9	
β	-0.018	(-)	
Sig.	0.461	

H10	
β	-0.53	(-)	
Sig.	0.040	
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Kemudian pada model diatas dapat diketahui bahwa:  

1. Variabel Novelty berpengaruh signifikan dan positif terhadap Impulsive 

Buying berdasarkan data yang dimiliki penulis 

2. Variabel Fun tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Impulsive 

Buying berdasarkan data yang dimiliki penulis 

3. Variabel Appraise from Other berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

Impulsive Buying berdasarkan data yang dimiliki penulis 

4. Variabel Escapism berpengaruh signifikan dan positif terhadap Impulsive 

Buying berdasarkan data yang dimiliki penulis 

5. Variabel Social Interaction berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

Impulsive Buying berdasarkan data yang dimiliki penulis 

6. Variabel Desire for Visual Aesthetics berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap Impulsive Buying berdasarkan data yang dimiliki penulis 

7. Variabel Hedonic Shopping Motivation berpengaruh signifikan dan positif  

terhadap Impulsive Buying berdasarkan data yang dimiliki penulis 

8. Variabel Money Availability tidak memoderasi pengaruh signifikan dan 

positif terhadap hubungan antara Hedonic Shopping Motivation dan 

Impulsive Buying berdasarkan data yang dimiliki penulis 

9. Variabel Time Availability tidak memoderasi pengaruh signifikan dan 

positif terhadap hubungan antara Hedonic Shopping Motivation dan 

Impulsive Buying berdasarkan data yang dimiliki penulis 
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10. Variabel Task Definition memoderasi pengaruh signifikan dan negatif 

terhadap hubungan antara Hedonic Shopping Motivation dan Impulsive 

Buying berdasarkan data yang dimiliki penulis 

4.5.1 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 

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.  

4.5.2 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.   
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4.5.3 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.  

4.5.4 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.  
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4.5.5 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 

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.  

4.5.6 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 

Pengaruh Hedonic Shopping Motivation..., Maryam Asiah Lubis, Ma.-Ibs, 2018



131 
	

   Indonesia Banking School 
 

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.  

4.5.7 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 
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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.  

4.5.8 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) 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 
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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).  

4.5.9 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; 
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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).  

4.5.10 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 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.  
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4.6 Implikasi Manajerial  

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan Impulsive Buying pada 

drugstore kosmetik yang dijual di Watson, dalam penelitian ini penulis mencoba 

memberikan analisis tambahan sebagai implikasi menajerial yang dapat 

dimanfaatkan oleh PT Duta Intidaya Tbk. Implikasi berdasarkan analisis Average 

Value dari setiap indikator pertanyaan pada penelitian sebagai gambaran real 

pengukuran preferensi konsumen, profil responden, dan nilai β dari hasil regresi. 

Berikut ini adalah hasil analisis dan implikasi yang dapat penulis berikan pada PT. 

Duta Intidaya untuk target konsumen muda berumur 21-25: 

Tabel 4.27 Implikasi Manajerial 
Variabel Measurement Average Value 

Novelty 

Menemukan kosmetik / makeup yang 
unik di Watson membuat saya merasa 
bersemangat 

6 6 

Mencari produk kosmetik/makeup di 
Watson membuat saya seperti menjelajahi 
dunia yang baru. 

6 

Saya membeli kosmetik/makeup di 
Watson untuk mengikuti trend makeup 
yang terus berubah 

6 

Saya pergi ke Watson untuk melihat 
produk baru 

6 

Appraise 

Saya senang dipuji orang lain ketika saya 
sedang belanja kosmetik/ makeup di 
Watson 
 

5 5 

Saya membayangkan reaksi orang lain 
ketika saya mencoba kosmetik / makeup 
di Watson 

5 

ketika saya membeli produk 
kosmetik/makeup di Watson, saya 
biasanya membeli produk yang menurut 
teman saya cocok untuk saya. 

6 

Escapism 

Saya merasa, saya dapat lari dari 
kenyataan sejenak ketika saya belanja 
kosmetik/makeup di Watson 
 

5 5 
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Tabel 4.27 Implikasi Manajerial (Lanjutan) 
Variabel Measurement Average Value 

 Mengambil risiko (cocok/tidak) ketika 
membeli kosmetik/makeup justru 
membuat saya bersemangat 

5  

Saya merasa, saya dapat melupakan 
segala masalah saya saat belanja 
kosmetik/makeup di Watson 

5 

Belanja kosmetik /makeup di Watson 
adalah cara saya untuk menghilangkan 
tekanan yang saya rasakan.  

5 

Social Interaction 

Saya suka mengamati apa yang dilihat 
orang lain ketika belanja kosmetik / 
makeup di Watson 

5 5 

Menurut saya, belanja kosmetik/makeup 
di Watson adalah cara yang bagus untuk 
quality time bersama teman atau keluarga 

5 

Ketika saya belanja kosmetik/ makeup di 
Watson saya lebih suka ditemani oleh 
orang lain. 

6 

Desire for Visual 
Aesthetics 

Saya tertarik pada Watson karena 
suasananya yang menyenangkan 

6 6 

Semakin menyenangkan suasana  Watson, 
semakin tinggi kemungkinan saya untuk 
belanja 

6 

Semakin lingkungan Watson menarik bagi 
saya, semakin tinggi kemungkinan saya 
untuk belanja 

6 

Watson memiliki suasana toko yang 
menyenangkan, hal ini membuat saya 
ingin mencoba produk-produk 
kosmetiknya. 

6 

Watson memiliki tampilan toko yang 
menarik, hal ini memberikan kepuasan 
tersendiri bagi saya 

6 

Watson memiliki suasana toko yang 
menyenangkan, hal ini membuat saya 
menjadi ingin belanja lebih banyak 
produk. 

5 

Watson memiliki tampilan toko yang 
menyenangkan, hal ini memberikan rasa 
kehangatan dan kenyamanan tersendiri 
bagi saya 

6 

Watson memiliki toko yang secara visual 
aesthetic, hal ini menjadikan Watson 
terpercaya bagi saya. 

6 
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Tabel 4.27 Implikasi Manajerial (Lanjutan) 
Variabel Measurement Average Value 

 Watson memiliki desain yang baik, hal ini 
membuat saya betah untuk berbelanja. 

6  

Sumber : Hasil olahan data penulis, Ms. Excel 2016 

Berdasarkan pembahasan diatas, profil responden, dan mengurutkan nilai β 

yang diperoleh pada regresi, maka implikasi manajerial yang dapat diberikan 

kepada PT. Duta Intidaya pada target konsumen berumur 21-25 adalah dengan :  

Pertama, karena hedonic shopping motivation terbukti memiliki pengaruh positive 

terhadap perilaku impulsive buying konsumen muda maka PT. Duta Intidaya 

dapat memanfaatkan hal ini dengan  

1. Meningkatkan social interaction didalam toko. Karena berdasarkan data 

konsumen muda mengamati apa yang dilihat orang lain didalam toko, 

konsumen muda lebih menyukai belanja ditemani orang lain, dan 

mengganggap bahwa belanja merupakan kegiatan untuk quality time. 

Sehingga PT. Duta Intidaya dapat membuat interaksi didalam toko 

menjadi lebih kondusif, misalnya dengan membuat karyawan menjadi 

lebih friendly kepada konsumen muda ataupun membuat suasana yang 

nyaman sehingga konsumen dapat berbelanja dengan leluasa bersama 

teman ataupun keluarganya.  Konsumen muda dalam penelitian ini 

cenderung lebih impulsive ketika belanja ditemani orang lain 

dibandingkan berbelanja sendiri.  

2. Meningkatkan ketersediaan barang baru atau harus inovatif dalam 

mengupdate produk. Karena berdasarkan data konsumen muda pergi ke 

Watson karena ingin melihat produk baru, membeli produk tersebut 
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karena ingin selalu update dengan trend kosmetik yang selalu berubah-

ubah, dan menganggap belanja adalah sebuah misi/pengalaman baru 

ketika mencari produk yang unik atau baru. Sehingga PT. Duta Intidaya 

dapat meningkatkan lagi hal ini, dengan selalu update dengan ketersediaan 

barang baru, misalnya dengan memberikan display yang menarik pada 

produk baru dan warna pencahayaan pada display.  

3. Meningkatkan kemungkinan terjadinya appraise dari orang lain kepada 

konsumen muda yang berbelaja di Watson. Misalnya dengan membuat 

karyawan memuji konsumen muda yang sedang mencari atau mencoba 

suatu produk di Watson. Karena terbukti dalam penelitian ini bahwa 

konsumen muda cenderung mempercayai perkataan orang lain ketika 

disarankan suatu produk, bahkan tidak berfikir dua kali untuk 

membelinya. Bagi konsumen muda belanja secara impulsive adalah sarana 

untuk menunjukan identitas diri.  

4. Meningkatkan kemungkinan terjadinya rasa escapism atau pelarian pada 

diri konsumen muda. Misalnya dengan membuat kegiatan demo produk 

yang mengundang influencer. Karena terbukti dalam penelitian ini 

konsumen muda melakukan kegiatan belanja karena ingin melepaskan 

bosan dan lupa sejenak dari masalahnya sehingga akhirnya menimbulkan 

impulsive buying di Watson.  

Kedua, karena terbukti desire for visual aesthetics menimbulkan pengaruh positif 

terhadap impulsive buying pada konsumen muda maka PT. Duta Intidaya dapat 

memanfaatkan hal ini dengan membuat tampilan toko lebih aesthetic lagi. Karena 
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berdasarkan penelitian ini semakin aesthetic suatu tampilan toko akan membuat 

konsumen muda tertarik untuk masuk dan betah berlama-lama didalam toko yang 

akhirnya menimbulkan impulsive buying. Meskipun aesthetic tidak dapat diukur 

secara objektif, ternyata konsumen muda memiliki tingkat ketertarikan yang 

tinggi terhadap tampilan toko.   
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Pada sub bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil analisis dan 

pembahasan pada penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

membuktikan hubungan dimensi novelty, fun, appraise from other, escapism, 

social interaction, desire for visual aesthetics, dan hedonic shopping motivation 

terhadap impulsive buying. Kemudian membuktikan hubungan moderasi money 

availability terhadap hubungan antara hedonic shopping motivation dan impulsive 

buying, moderasi time availability terhadap hubungan antara hedonic shopping 

motivation dan impulsive buying, dan moderasi task definition terhadap hubungan 

antara hedonic shopping motivation dan impulsive buying. 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:  

1. Variabel novelty berpengaruh positif terhadap impulsive buying 

berdasarkan data yang dimiliki penulis 

2. Variabel fun Tidak berpengaruh positif terhadap impulsive buying 

berdasarkan data yang dimiliki penulis 

3. Variabel appraise from other berpengaruh positif terhadap impulsive 

buying berdasarkan data yang dimiliki penulis 
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4. Variabel escapism berpengaruh positif terhadap impulsive buying 

berdasarkan data yang dimiliki penulis 

5. Variabel social interaction berpengaruh positif terhadap impulsive buying 

berdasarkan data yang dimiliki penulis 

6. Variabel desire for visual aesthetics berpengaruh positif terhadap 

impulsive buying berdasarkan data yang dimiliki penulis 

7. Variabel hedonic shopping motivation berpengaruh positif terhadap 

impulsive buying berdasarkan data yang dimiliki penulis 

8. Variabel money availability Tidak memoderasi pengaruh positif terhadap 

hubungan antara hedonic shopping motivation dan impulsive buying 

berdasarkan data yang dimiliki penulis 

9. Variabel time availability Tidak memoderasi pengaruh positif terhadap 

hubungan antara hedonic shopping motivation dan impulsive buying 

berdasarkan data yang dimiliki penulis 

10. Variabel task definition memoderasi pengaruh negatif terhadap hubungan 

antara hedonic shopping motivation dan impulsive buying berdasarkan 

data yang dimiliki penulis 

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran 
 

Hasil analisis, pembahasan, implikasi manajerial, dan kesimpulan dari 

penelitian ini dapat dijadikan saran untuk perusahaan PT. Duta Intidaya Tbk. 

Meskipun penelitian ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan sehingga 

masih memerlukan penyempurnaan untuk penelitian dimasa yang akan datang. 
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Oleh karena itu berikut beberapa saran yang dapat diberikan kepada perusahaan 

PT. Duta Intidaya Tbk dan untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut:  

1. Bagi Perusahaan PT. Duta Intidaya Tbk 

a. Meningkatkan social interaction didalam toko dengan cara 

membuat pegawai menjadi lebih friendly kepada konsumen muda, 

karena konsumen muda cenderung lebih belanja secara impulsive 

ketika berbelanja ditemani atau adanya kehadiran orang lain.  

b. Meningkatkan ketersediaan barang atau produk baru didalam toko 

atau harus inovatif dalam mengupdate produk, karena konsumen 

muda belanja secara impulsive ketika menemukan hal yang baru 

atau hal yang unik. Konsumen muda mengikuti trend make-up 

yang terus berubah.  

c. Meningkatkan kemungkinan terjadinya appraise dari orang lain, 

misalnya dengan membuat karyawan memuji konsumen muda atau 

menyarankan suatu produk kepada konsumen muda. Karena 

konsumen muda terbukti ketika dipuji atau disarankan suatu 

produk oleh orang lain cenderung langsung membelinya tanpa 

berfikir dua kali.    

d. Meningkatkan kemungkinan terjadinya rasa escapism atau pelarian 

pada konsumen muda, misalnya dengan melakukan demo produk 

bersama influencer pada saat weekdays. Karena konsumen muda 

melakukan impulsive buying disebabkan oleh rasa ingin 
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melepaskan rasa bosan, dan ingin lupa dari segala masalah atau 

tugasnya sejenak.  

e. Membuat tampilan toko lebih aestetik lagi dimata konsumen. 

Karena konsumen muda memiliki ketertarikan yang tinggi 

terhadap keastetikan suatu toko. Semakin aestetik sesuatu toko 

akan membuat konsumen muda mengunjungi dan membuatnya 

betah berlama-lama yang akhirnya menimbulkan impulsive buying. 

Meskipun memang keastetikan tidak dapat diukur secara objektif.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya 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 
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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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