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ABSTRAK 

Fast Fashion merupakan strategi yang penting bagi dunia fashion dalam 

membangun perkembangan fashion. Fast fashion dapat menjadi perantara ketika 

konsumen melakukan pembelian tidak berencana (unplanned buying) akan 

menimbulkan emosi negatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran 

perishability dan low price sebagai faktor pendorong sikap konsumen terhadap retail 

dan pembelian tidak berencana serta implikasinya terhadap negative emotion. 

Teknik pengumpulan data menggunakan online kuesioner dengan sampel 

sebanyak 144 responden yang berada di wilayah Indonesia dan pernah melakukan 

belanja di fast fashion retail yaitu zara. Analisis data menggunakan metode Structural 

Equation Modeling (SEM). 

Hasil kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Perishability terbukti 

berpengaruh terhadap Scarcity. 2) Low Price terbukti berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Attitude toward Fast Fashion retail. 3) Scarcity terbukti tidak 

berpengaruh terhadap Attitude toward Fast Fashion Retail. 4) Attitude toward Fast 

Fashion Retail terbukti berpengaruh positif terhadap Impulse Buying. 5) Impulse 

Buying terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap Negative Emotion.  

Kata Kunci: Fast Fashion, Perishability, Low Price, Scarcity, Attitude Toward 

Fast Fashion Retail, Impulse Buying, Negative Emotion 
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ABSTRACT 

Fast Fashion is an important strategy for the fashion world in building fashion 

development. Fast fashion can be an intermediary when consumers make unplanned 

buying will cause negative emotions. The purpose of this research to find the role of 

perishability and low price as the driving factor of attitude toward fast fashion retail 

and unplanned buying and implication to negative emotion. 

Data collection in this research using an online questionnaire with a sample of 

144 respondents residing in the territory of Indonesia and ever do shopping on zara 

store. Data analysis using Structural Equation Modeling (SEM) method. 

The summary of result are: 1) perishability have positive impact on Scarcity. 

2) Low price have positive and significant impact on Attitude Toward Fast Fashion 

Retail. 3) scarcity doesn’t have impact on Attitude Toward Fast Fashion Retail. 4) 

Attitude Toward Fast Fashion Retail have positive impact on Impulse Buying. 5) 

Impulse Buying doesn’t have impact on Negative Emotion. 

keyword: Fast Fashion, Perishability, Low Price, Scarcity, Attitude Toward Fast 

Fashi on Retail, Impulse Buying, Negative Emotion
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Fast fashion merupakan sebuah konsep baru yang muncul didunia fashion, 

fast fashion mengacu pada strategi bisnis yang mencerminkan respon cepat 

terhadap tren yang muncul dengan meningkatkan desain dan produk baru dengan 

cepat dan efektif untuk meningkatkan nilai dan jumlah permintaan suatu produk 

pada produk fashion bersiklus pendek (Choi, Liu, Liu, Mak, & To, 2010) (Sull 

& Turconi, 2008). Menurut (Doeringer & Crean, 2006), siklus hidup fast fashion 

adalah satu bulan atau kurang. Selain meningkatkan design dan produk baru fast 

fashion juga memberikan harga yang rendah untuk produk yang dijualnya 

disetiap toko (Joung, 2014). Hal tersebut dikarenakan efek globalisasi dan 

perkembangan teknologi, sehingga membuat industri pakaian jadi dapat 

menggunakan sumber daya yang murah seperti bahan dan tenaga kerja di mana 

saja. 

Dengan menggunakan strategi fast fashion, retailers akan mendapatkan 

keuntungan yang sangat besar. Keuntungan retailers adalah dapat tumbuh lebih 

cepat dan dapat menguasai pangsa pasar (Sull & Turconi, 2008). Selain dapat 

menguntungkan retailers, konsep fast fashion juga dapat menguntungkan 

konsumen. Hal tersebut dikarenakan konsumen akan dapat terus mengikuti 

perkembangan dari dunia fashion.
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Dengan adanya perkembangan dunia fashion hal tersebut dapat 

mempengaruhi sikap dari konsumen dimana konsumen ingin terus mengikuti 

perkembangan fashion dan salah satunya dapat menimbulkan sifat emosi 

(emotion) setelah melakukan pembelian. Emosi dapat menimbulkan 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen dimana emosi dapat 

mempengaruhi suasana hati dan dapat mendorong untuk melaukan sesuatu, 

seperti pembelian impulse buying atau pembelian tidak berecana. Emosi 

diklasifikasikan menjadi dua dimensi (positif dan negatif) (Mohan, Sivakumaran, 

& Sharma, 2013). Emosi yang dihasilkan di dalam toko berhubungan dengan 

pembelian yang tidak terencana dan pembelian impuls (Rook, 1987). Pengaruh 

perilaku pembelian impuls dalam lingkungan fast fashion pada respons 

emosional pasca pembelian perilaku pembelian impuls terkait dengan respons 

emosional pasca pembelian negatif. perilaku pembelian impuls menghasilkan 

respons emosional pasca-pembelian negatif pada konsumen (Kang & Johnson, 

2009) (Rook, 1987). Karena kurangnya pertimbangan yang luas sebelum 

melakukan pembelian, pembeli impuls cenderung mengalami penyesalan pasca 

pembelian (Kang & Johnson, 2009). Secara luas diketahui bahwa emosi adalah 

pendorong utama evaluasi pra-pembelian di lingkungan belanja (Verplanken & 

Sato, 2011) (George & Yaoyuneyong, 2010) (E. J. Park, Kim, & Forney, 2006). 

Hasil dari penelitian sebelumnya menegaskan bahwa emosi terlibat dalam proses 

pasca pembelian. Temuan bahwa emosi negatif mengikuti perilaku pembelian 

impuls konsumen dalam lingkungan fast fashion adalah kontribusi yang 
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signifikan terhadap literatur mengenai perilaku konsumen dalam lingkungan 

mode cepat (Cook & Yurchisin, 2017). 

Namun ada juga kerugian yang didapat oleh konsumen dari strategi fast 

fashion yang digunakan oleh retailer. Kerugian tersebut dikarenakan konsep fast 

fashion menyebabkan produk yang berada ditoko tidak bertahan lama (limited), 

yang dimana diakibatkan oleh perubahan fashion yang begitu cepat. Dengan 

adanya kerugian tersebut, akan menimbulkan keinginan konsumen untuk segara 

membeli produk yang jumlahnya terbatas (limited). Maka hal tersebut dapat 

menyebabkan konsumen melakukan pembelian tidak berencana (unplanned 

buying) (Parker & Lehmann, 2011). 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya diatas, fast fashion merupakan 

sebuah konsep baru didunia fashion yang dimana mengartikan bahwa trend 

fashion terus berganti secara cepat. Fast fashion sendiri menjadi suatu fenomena 

global tak terkecuali Indonesia. Banyak merek atau brand fast fashion yang telah 

masuk ke Indonesia, brand tersebut diantaranya seperti Zara (Spain), H&M 

(Sweden), TopShop (UK), and Forever 21 (USA) (Levy & Weitz, 2008).  

Banyaknya brand-brand fast fashion masuk ke Indonesia dikarenakan Indonesia 

memiliki pasar yang luas. 

Selain faktor – faktor yang sudah disebutkan sebelumnya, brand fast 

fashion juga memiliki taste dan style dari Barat. Dapat kita sadari bahwa 

mayoritas orang Indonesia sendiri menyukai fashion dari Barat. Brand-brand fast 

fashion sendiri membangun branding dan image mereka seperti brand luxury 
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fashion yang dapat membuat masyarakat Indonesia sendiri lebih percaya kepada 

brand-brand fast fashion, karena fast fashion selalu menyuguhkan tren terbaru 

dalam waktu yang sangat singkat. 

Berdasarkan penjelasan diatas dan hasil survey yang peneliti lakukan, 

peneliti memilih brand fast fashion retail Zara sebagai objek dari penelitian kali 

ini. Zara sendiri merupakan salah satu brand fast fashion retail yang didirikan 

oleh Amancio Ortega di La Coruna, Spanyol. Zara masuk pertama kali ke 

Indonesia pada tanggal 18 agustus 2005(Bhagwat, 2011). Zara merupakan 

perusahaan fashion yang menggunakan strategi fast fashion retail dengan 3 hal 

yang di perhatikan oleh zara seperti short lead more fashionable clothes, lower 

quantities-source supply, more choices and more chances of hitting it right. 

Artinya zara memproduksi produk fashion dengan waktu yang pendek dan zara 

meciptakan sisi kelangkaan serta adanya batasan untuk tiap model dan ukuran 

untuk menarik konsumen dan juga dapat mentapkan harga yang terjangkau di 

setiap style yang diproduksinya (Dutta, 2002). 

Terlepas dari pentingnya respon konsumen terhadap fast fashion retail, 

hanya beberapa literatur (penelitian) yang berfokus pada perspektif 

(pendapat/sudut pandang) konsumen terhadap fast fashion retail (Joung, 

2014)(Gabrielli, Baghi, & Codeluppi, 2013) (Bhardwaj & Fairhurst, 2010) (S. 

Byun & Sternquist, 2008) (S. Byun & Sternquist, 2011). Selain itu, hanya 

beberapa studi empiris yang telah meneliti perilaku konsumen fast fashion retail 

setelah melakukan pembelian (Joung, 2014). Hal tersebut menjelaskan bahwa 
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penelitian yang berfokus pada perspektif (pendapat/sudut pandang) konsumen 

terhadap fast fashion retail dan perilaku konsumen fast fashion retail setelah 

pembelian sangat lah sedikit.  

Untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat membandingkan respon pria 

dan wanita untuk menguji perbedaan perilaku konsumen yang terkait dengan 

karakteristik demografi. Selain itu dapat membandingkan store online dan offline 

perbedaan budaya (Cook & Yurchisin, 2017). Jika dilihat dari saran yang 

diberikan oleh peneliti sebelumnya untuk penelitian selanjutnya, maka dapat 

diketahui bahwa penelitian terhadap perilaku konsumen fast fashion retail 

sangatlah sedikit dan lingkup dari penelitian yang membahas hal tersebut masih 

dapat diperluas atau dikembangkan lagi. 

1.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini merupakan perluasan dari penelitian sebelumnya, yaitu 

penelitian dari (Cook & Yurchisin, 2017). Variabel dasar dalam penelitian 

tersebut adalah perishability, scarcity, low price, attitude toward fast fashion 

retail, impulse buying, negative emotion dan return behaviour. Tetapi hanya 6 

variabel yang akan peneliti bahas lebih lanjut yaitu perishability, scarcity, low 

price, attitude toward fast fashion retail, impulse buying dan negative emotion. 

Serta didalam penelitian tersebut menyarankan untuk menambahkan responden 

pria, karena pada penelitian sebelumnya hanya melakukan penelitian terhadap 

Aspek Pembentuk Negative Emotion..., Amiko Ajeng Oktadwianti, Ma.-IBS, 2018



6 
 

Indonesia Banking School 
 

responden wanita saja. Selain itu, penelitian sebelumnya menyarankan dapat 

membandingan store online dan offline serta perbedaan budaya di Indonesia. 

 

Penelitian ini memiliki variabel endogen dan variabel eksogen. Variabel 

endogen adalah varibel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen 

(Santoso, 2012). Variabel endogen dalam penelitian ini adalah negative emotion. 

Negative emotion adalah suatu perasaan dimana konsumen merasa tertekan atau 

menyesal atas apa yang dilakukan. Sedangkan scarcity, attitude toward fast 

fashion retail, impulse buying merupakan variable endogen dan eksogen. 

Scarcity adalah suatu kondisi dimana suatu produk mengalami kekurangan dalam 

hal gaya/model dan ukuran tertentu (S. Byun & Sternquist, 2011). Attitude 

toward fast fashion retail adalah sikap konsumen terhadap suatu fast fashion 

retail yang dimana konsumen dapat bersikap positif ataupun negatif terhadap 

suatu fast fashion retail. Impulse buying adalah perilaku pembelian yang tiba-

tiba, menarik, dan hedonis, di mana kecepatan proses keputusan impulsif 

menghalangi pertimbangan dan pilihan alternatif lainnya (Bayley & Nancarrow, 

1998). Variabel eksogen adalah variabel independen yang mempengaruhi 

variabel dependen (Santoso, 2012). Variabel eksogen ditunjukan dengan adanya 

anak panah yang berasal dari variabel tersebut menuju ke variabel endogen. 

Variabel eksogen pada penelitian ini adalah perishability dan low price. 

Perishability didefinisikan sebagai suatu produk yang tidak dapat dipaksakan 

untuk terus bertahan (bukan daya tahan dari produk) (S. Byun & Sternquist, 
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2011). Dan low price sendiri diartikan sebagai suatu strategi yang efektif untuk 

meningkatkan minat konsumen dan adopsi produk yang digunakan oleh fash 

fashion retailers (Dutta, 2002). 

 

Gambar 1.1. Survei pemilihan fast fashion 

Sumber: Hasil Pegolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2010 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Fast Fashion Retail sebagai objek 

penelitian. Dari hasil survey yang dilakukan oleh (“The Best Fast fashion Brand,” 

n.d.) ada 5 brand fast fashion yang banyak dipilih oleh responden. Pada peringkat 

pertama diraih oleh brand Zara dengan 467 like, diikuti oleh H&M 363 like, 

Uniqlo 258 like, Forever21 213 like, dan diperingkat ke 5 yaitu Topshop dengan 

135 like. 
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Dengan dilandasi survey yang peneliti lakukan terhadap beberapa Fast 

Fashion Retail di Indonesia dan memiliki unsur perishability dan scarcity yang 

dimana terdiri dari brand Fast Fashion Retail Zara, H&M dan Topshop. Dari 

survey yang dilakukan, peneliti mendapatkan hasil bahwa brand Zara merupakan 

brand Fast Fashion Retail yang memiliki unsur – unsur tersebut. Dapat dilihat 

pada gambar 1.1 yang menunjukan bahwa sebagian besar responden merasakan 

brand Zara tersebut memiliki tingkat perishability dan scarcity yang tinggi 

dibandingkan dengan brand Fast Fashion Retail lainnya.  

Dengan demikian peneliti memilih brand fast fashion retail Zara sebagai 

objek penelitian dalam penelitian kali ini. Zara merupakan salah satu fashion 

retail terkenal dikalangan masyasakat. Sehingga peneliti mencoba untuk meneliti 

objek tersebut untuk mengetahui sejauh mana sikap emosi konsumen pasca 

pembelian di zara.  

1.3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup tersebut maka perumusan 

masalah dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah perishability berpengaruh positif terhadap scarcity? 

2. Apakah scarcity berpengaruh positif terhadap Attitude toward fast fashion 

retail?  
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3. Apakah attitude toward fast fashion retail berpengaruh positif terhadap 

impluse Buying? 

4. Apakah impluse buying berpengaruh positif terhadap negative emotion? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan-tujuan utuk menjawab rumusan masalah, yaitu: 

1. Menganalisis pengaruh positif perishability terhadap scarcity. 

2. Menganalisis pengaruh positif scarcity terhadap Attitude toward fast 

fashion retail. 

3. Menganalisis pengaruh positif  low price terhadap attitude toward fast 

fashion retail. 

4. Menganalisis pengaruh positif Attitude toward fast fashion retail terhadap 

impulse buying. 

5. Menganalisis pengaruh positif impluse Buying terhadap negative emotion. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademik 

dan praktisi sebagai berikut: 

1.5.1. Manfaat Akademik 

Penlitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu 

Manajemen Pemasaran khususnya mengenai strategi dari fast fashion 
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retail, dimana pada penelitian ini akan membahas tentang fast fashion 

retail yang dipengaruhi oleh variabel-variabel yang terkait terhadap 

negative emotion. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai perluasan 

pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan fast fashion retail. 

1.5.2. Manfaat Praktisi 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada pembaca dan pihak-pihak yang terlibat didalam penelitian ini, 

khususnya kepada retail yang menggunakan strategi Fast Fashion yang 

dimana retail dapat memperoleh informasi dari penelitian ini berupa hasil 

analisis terhadap strategi Fast Fashion Retail yang dilihat oleh seorang 

pembaca yang berujung pada negative emotion. 

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi  

Di dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan 

sistematika penulisannya sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, ruang 

lingkup, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 
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BAB II: LANDASAN TEORI  

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan 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  

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai waktu dan tempat penelitian, metode 

pengumpulan data, metode pengambilan sampel, teknik pengujian kuesioner, 

teknik pengujian data, dan teknik hipotesis. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian,  

analisis data, dan pembahasan. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi 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. Fast Fashion 

Fast fashion adalah model bisnis baru yang dengan cepat mengambil 

alih industri fashion. Perusahaan mode cepat berfokus pada sebagian besar 

pembuatan persediaan secara cepat dan semurah mungkin. Yang dimana 

artinya perusahaan menjual produk dengan harga murah dan perputaran 

yang cepat sehingga produk tersebut hanya berada dalam waktu yang cepat 

dietalase. 

Fast fashion merupakan sebuah istilah kontemporer yang digunakan 

dalam industri mode atau fashion untuk mengekspresikan desain yang 

berpindah cepat dari peragaan busana ke pasaran agar dapat menangkap 

tren mode terkini seperti di Fashion Week (Hines, 2001). Beberapa aspek 

rantai penawaran dioptimalkan agar tren tersebut dapat di desain dan di 

manufaktur secara cepat dan murah sehingga khalayak umum dapat 

membeli baju gaya terkini dengan harga terjangkau. Perusahaan mode 

cepat bahkan akan menggunakan tenaga kerja lokal yang lebih mahal dan 

metode pengiriman yang dipercepat (Cachon & Swinney, 2011).
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2.1.2. Perishability  

Perishability (kerusakan) mengacu pada suatu produk yang berumur 

pendek atau kurang diinginkan setelah periode waktu tertentu (Gupta, 

Sundararaghavan, & Ahmed, 2003) (Voss & Seiders, 2003). Layanan 

sering dianggap sebagai komoditas yang mudah rusak karena nilainya 

terjadi hanya selama waktu layanan dikirim atau dikonsumsi (S. Byun & 

Sternquist, 2008). Industri fashion memiliki sifat perishability yang mirip 

dengan makanan dan layanan, khususnya di industri mode cepat di mana 

item fashion terbaru terus menerus diluncurkan untuk menarik konsumen 

dan produk yang ketinggalan jaman terlihat kurang menarik bagi konsumen 

yang mencari perubahan dan inovasi baru (S. Byun & Sternquist, 2008). 

Selain itu, sifat dan karakteristik produk musiman itu sendiri dapat 

meningkatkan perishability  dan dengan demikian secara strategis pengecer 

dapat secara mempercepat produk perishability melalui inovasi yang 

sering, dan perputaran produk yang singkat dan cepat (Voss & Seiders, 

2003)(S. Byun & Sternquist, 2008). 

Alat ukur yang digunakan untuk menguji variabel Perishability 

adalah “New styles are introduced on a frequent basis”, “This store rapidly 

turns over their merchandise”, “Products in this store do not stay on the 

rack long”, “This store introduces new fashion styles quickly” yang di 

adopsi dari (S. Byun & Sternquist, 2011). 
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2.1.3. Scarcity 

Scarcity (kelangkaan) adalah ekonomi fundamental teori; menurut 

teori mikroekonomi, mekanisme penetapan harga di pasar bebas bekerja 

tergantung pada keseimbangan antara permintaan dan penawaran; dan 

kelangkaan muncul ketersediaan terbatas dari pemasok, yang harga barang 

yang relatif menakutkan akan meningkat oleh kekuatan operasi dari pasar 

bebas hingga permintaan konsumen dapat diturunkan ke tingkat yang dapat 

dicapai (Lynn, 1992b). Karenanya ketika kuantitas a produk menurun atau 

bahkan kehabisan stok, konsumen cenderung mengharapkan harga 

meningkat di masa depan. Akibatnya produk terbatas cenderung dianggap 

mahal dan kualitas, dan akhirnya akan mengarah pada keinginan pada 

produk langka (Lynn, 1991) (Lynn, 1992a). (Jung & Kellaris, 2004) 

mengusulkan bahwa efek kelangkaan ada di bidang pemasaran adalah hal 

yang penting dan kuat prinsip dampak sosial, di mana kelangkaan 

cenderung meningkatkan keinginan konsumen untuk produk. (Lynn, 1991) 

mencatat bahwa setiap produk akan dinilai oleh konsumen tingkat 

ketidaktersediaan; pengecer bias mempromosikan nilai kognitif suatu 

produk dengan meningkatkan kelangkaan konsumen yang dirasakan 

memiliki produk, layanan atau emosi. Oleh karena itu pengecer harus 

menciptakan dampak kelangkaan pada nilai produk. Snyder menunjukkan 

bahwa dalam barang-barang masyarakat barat adalah salah satu sumber 

penting dalam pengenalan diri karena koneksi antara produk dan identitas 
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diri; konsumen akan memperoleh dan mengejar sesuatu yang unik atau 

berbeda dari orang lain, dan mereka yang berorientasi emosi kemungkinan 

besar keinginan produk unik (Snyder, 1992). 

Alat ukur yang digunakan untuk menguji variabel Scarcity adalah 

“The products that I was interested in were almost out of stock”, “There 

were only limited number of products per size, style, and color”, “Products 

of interest were often scarce in my size”, “I could mostly get my first 

preference in my size” yang di adopsi dari (S. Byun & Sternquist, 2011). 

2.1.4. Low Price 

Setiap  perusahaan  atau  organisasi memiliki  kebijakan  tersendiri  

dalam menetapkan  harga  pada  suatu  produk  yang  akan  dijualnya.  Tidak 

lepas  dari keinginan perusahaan untuk membuat keputusan target pasar 

apa yang akan dituju (Mosavi & Ghaedi, 2013). Setelah   target   pasar 

diketahui   oleh   suatu perusahaan,  maka  penentuan  harga  pada  suatu  

produk  akan  lebih  mudah  untuk ditentukan  (Kotler & Keller, 2012).  

Secara  singkat  pengertian  dari  harga  adalah  sejumlah uang yang 

ditagihkan atau jumlah dari suatu nilai yang ditukarkan para pelanggan 

untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan dalam bentuk barang dan juga 

jasa. Price merupakan  hal  yang  sangat  sensitif  bagi konsumen, ketika 

konsumen ingin membeli suatu produk maka hal yang pertama dilihat  

adalah  harganya (Lovelock, Christoper, & Jochen, 2011). 
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Setiap  perusahaan atau  organisasi memiliki  kebijakan tersendiri 

dalam menetapkan  harga  pada  suatu  produk  yang  akan  dijualnya.  Tidak  

lepas  dari keinginan  perusahaan  untuk  membuat  keputusan  target  pasar  

apa  yang  akan dituju. Setelah target pasar telah diketahui oleh suatu 

perusahaan, maka penentuan harga pada suatu produk akan lebih mudah 

untuk ditentukan (Kotler & Keller, 2012). Dalam menetapkan  harga,  

podusen  harus  menghitung  berapa  banyak  pengeluaran  untuk 

menghasilkan  sebuah  barang  atau  jasa,  harga  yang  dikeluarkan  

nantinya  harus sesuai  dengan  nilai  dan  juga  manfaat  yang  dirasakan  

oleh konsumen (Kotler & Armstrong, 2013). Fast fashion retail 

memfasilitasi adopsi barang-barang fashion tinggi dengan menjualnya 

dengan harga yang relatif rendah (Dutta, 2002). Kebijakan harga rendah 

untuk produk fashion tinggi ini menarik konsumen muda yang sadar mode, 

mempromosikan dorongan untuk mengambil lebih banyak produk tanpa 

ragu-ragu. Adanya strategi fast fashion menyebabkan peningkatan dalam 

dunia fashion dan ritel harus melakukan low cost. Low cost dalam fast 

fashion retail dengan mencari biaya tenaga yang lebih murah dimana 

biasanya ritel mencari di negara-negara yang masih berkembang dana 

tempat produksi yang layak tetapi dengan desain yang berkualitas 

pengiriman yang cepat kepasar (Doyle, Moore, & Morgan, 2006). 
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Alat ukur yang diginakan untuk menguji variabel Low Price adalah 

“It is reasonably priced”, “It is affordable”, “It meets my budget for 

clothing shopping”, “It is inexpensive” yang di adopsi dari (Cook & 

Yurchisin, 2017). 

2.1.5. Attitude toward Fast Fashion Retail 

Attitude (sikap) adalah kecenderungan untuk mengevaluasi suatu 

entitas dengan beberapa tingkat kesukaan atau ketidaksukaan, biasanya 

dinyatakan dalam tanggapan kognitif, afektif, dan juga perilaku (Ayeh, Au, 

& Law, 2013). Sikap merupakan evaluasi, perasaan emosional, dan 

kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan 

dan bertahan lama dari seseorang terhadap suatu objek atau gagasan 

(Kotler, 2000). 

Selain itu pada penelitian lainnya menyatakan bahwa attitude (sikap) 

konsumen sangat berhubungan dengan keyakinan yang baik dan juga 

keyakinan yang tidak baik pada suatu objek (Phelps & Hoy, 1996). 

Retail adalah bisnis yang menjual produk dan / atau jasa kepada 

konsumen untuk penggunaan keluarga pribadi mereka. Ritel adalah bisnis 

terakhir dalam saluran distribusi yang menghubungkan produsen dengan 

konsumen (Levy & Weitz, 2007). Retail menyediakan bermacam-macam 

produk dan layanan yang memungkinkan pelanggan mereka untuk memilih 
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dari berbagai pilihan merek, desain, ukuran, warna, dan harga sekaligus 

lokasi. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada variabel 

Attitude Toward Fast Fashion Reatail. Yang dimana Attitude Toward Fast 

Fashion Retail merupakan evaluasi konsumen secara menyeluruh terhadap 

retail dan membentuk dasar yang digunakan konsumen dalam keputusan 

dan perilakunya. Sikap terhadap retail merepresentasikan pengaruh 

konsumen terhadap suatu retail, yang dapat mengarah pada tindakan nyata, 

seperti pilihan terhadap suatu retail (Keller, 1998). Jadi dapat dikatakan 

bahwa suatu retail yang dipilih oleh konsumen dapat mencerminkan sikap 

konsumen terhadap suatu retail.  

Alat ukur yang digunakan untuk menguji variabel Attitude toward 

Fast Fashion Retail adalah “I think fast fashion retailers are good”, “I 

have a favourable opinion of fast fashion retailers” yang di adopsi dari 

(Cook & Yurchisin, 2017) dan “I like zara brand”, “I am pleased about 

zara brand” dari penelitian (H. H. Park, Jeon, & Sullivan, 2014). 

2.1.6. Impulse Buying 

Perilaku pembelian impulsif adalah perilaku pembelian yang tiba-

tiba, menarik, dan hedonis, di mana kecepatan proses keputusan impulsif 

menghalangi pertimbangan dan pilihan alternatif lainnya (Bayley & 

Nancarrow, 1998). Impulse buying sering terjadi pada barang-barang ritel 
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yang low involvement seperti convenience goods. Namun saat ini impulse 

buying juga dapat terjadi pada barang-barang yang tergolong mahal untuk 

kalangan menengah atas. Sebagai contoh adalah barang-barang dibidang 

fashion, terutama pakaian (E. J. Park et al., 2006). 

Pembelian impulsif merupakan salah satu pembelian yang keputusan 

diambil di dalam toko. Ketika si pembeli memutuskan untuk membeli 

sesuatu di dalam toko (spontaneous shopping), satu dari dua proses yang 

berbeda akan terjadi, yaitu Unplanned buying ataupun Impulsif buying. 

Unplanned buying adalah ketika konsumen tidak kenal atau tidak terbiasa 

dengan layout toko atau mungkin, konsumen tersebut sedang terburu-buru 

oleh waktu. Impulse buying adalah ketika konsumen  dorongan keingan 

tiba-tiba yang tidak dapat ia hindari (M. Solomon, 2009). Pengertian lebih 

lanjut mengenai pembelian impulsif oleh para ahli adalah: pembelian 

impulsif diartikan sebagai pembelian ketika konsumen merasakan 

dorongan keinginan secara tiba-tiba, terkadang sangat kuat dan keras untuk 

membeli sesuatu secara cepat (Rook, 1987). 

Selain, terdapat (Beatty & Ferrell, 1998) yang mendefinisikan 

pembelian impulsif sebagai pembelian cepat dan tiba-tiba dengan tidak 

adanya maksud sebelumnya untuk membeli kategori produk tertentu atau 

untuk memenuhi tugas membeli produk tertentu. Impulse buying bisa juga 

dideskripsikan sebagai pembelian yang berbeda, menyenangkan dan lebih 
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menggunakan emosi dibandingkan logika, dan dikarakterisktik oleh 

pembuatan keputusan yang cenderung cepat dan bias yang subjektif yang 

dimiliki yang berlaku saat itu juga. 

Dengan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan sebagai 

pembelian yang tidak direncanakan, yang dikarakteristikan oleh 

pengambilan keputusan yang cenderung cepat, kompleksitas hedonis dan 

lebih banyak pengaruh emosionalnya, dan tidak disertakan dari pembelian 

yang mengingatkan kita pada suatu benda tertentu untuk memenuhi 

rencana tertentu, seperti membeli hadiah untuk orang lain (Tuyet Mai, 

Jung, Lantz, & Loeb, 2003). 

Alat ukur yang digunakan untuk menguji variabel Impulse Buying 

adalah “I often buy things spontaneously from fast fashion retailers”, “I 

often buy things without thinking at fast fashion retailers”, “I see it , I buy 

it” describes my behavior in fast fashion retail environments”, “I buy 

things according to how I feel at the moment when I am shopping with fast 

fashion retailers” yang di adopsi dari penelitian (Cook & Yurchisin, 2017). 

2.1.6.1. Karakteristik Impulse Buying 

Pembelian impulsif memiliki satu atau lebih karakteristik 

(Rook & Fisher, 1995), sebagai berikut: 
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1. Spontanitas: Pembelian ini tidak diharapkan dan 

memotivasi konsumen untuk membeli sekarang, sering 

sebagai respons terhadap stimulasi visual yang langsung 

ditempat penjualan. 

2. Kekuatan, kompulsi dan intensitas: Ada motivasi untuk 

mengesampingkan semua hal lain dan bertindak dengan 

seketika. 

3. Kegairahan dan stimulasi: Desakan mendadak untuk 

membeli sering disertai dengan emosi yang 

menstimulasi konsumen dalam membuat keputusan 

pembelian 

4. Ketidakpedulian akan akibat: Desakan untuk membeli 

dapat menjadi begitu sulit ditolak sehingga 

mengabaikan akibat negatif yang timbul. 

2.1.6.2. Tipe-Tipe Impulse Buying   

Pembelian impuls diklasifikasikan menjadi empat jenis (Stern, 

1962):  

1. Pure Impulse: Pure Impulse (pemebelian murni) adalah 

tipe pembelian impulsive dimana konsumen memebeli 

tanpa pertimbangan. 
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2. Suggetion Impulse: Suggestion Impulse adalah 

pemebelian implusif dimana konsumen tidak 

mengetahui mengenai produk, tetapi saat melihat 

produk untuk pertama kalinya, ia tetap membeli karna 

memerlukan 

3. Reminder impulse: Reminder impulse adalah 

pemebelian imlusif dimana konsumen melihat produk 

dan mengingat bahwa ia membutuhka produk tersebut 

karena persedian barang yang berkurang. 

4. Planned Impulse: Planned impulse adalah pemebelian 

implusif dimana konsumen memesaki sebuah toko 

dengan harapan melakukan transaksi pemebelian 

berdasarkan harga khusus, kupon, dan kesukaan. 

2.1.7. Negative Emotion 

Emosi negatif adalah sebuah episode respon individu yang 

merupakan hasil evaluasi terhadap stimulus internal ataupun eksternal yang 

bersifat tidak menyenangkan bagi individu karena adanya stimulus yang 

dinilai tidak menyenangkan atau mengancam (Scherer & Zentner, 2001). 

Emosi negatif merupakan emosi yang selalu identik dengan perasaan tidak 

menyenangkan dan dapat mengakibatkan perasaan negatif pada orang yang 

mengalaminya. Umumnya, emosi negatif menimbulkan permasalahan 
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yang dapat menganggu orang yang mengalaminya, bahkan berdampak 

pada orang lain dan masyarakat secara luas (Watson, john B., Rayner, 

2000). Biasanya, orang yang mengalami emosi negatif cenderung lebih 

memperhatikan emosi-emosi yang bernilai negatif, seperti sedih, marah, 

cemas, tersinggung, benci, jijik, prasangka, takut, curiga dan lain 

sebagainya. 

Emosi negatif memiliki komponen yang sama dengan komponen 

emosi pada umumnya yakni komponen-komponen emosi seperti melalui 

ekspresi, gejala fisiologis, kecenderungan perilaku dan lain sebagainya 

(Scherer & Zentner, 2001). Emosi negative sama halnya seperti emosi 

positif, dapat dibentuk karena penilaian dan berpotensi untuk membentuk 

suatu kecenderungan perilaku. Pada umumnya, kecenderungan perilaku 

yang dibentuk oleh emosi negatif adalah menjauhi stimulus. Namun 

menurut (Scherer, 2005) tidak selamanya emosi negative membuat 

seseorang menjauhi stimulus melainkan tetap mendekati. Hal ini 

dikarenakan bentuk penilaian atau appraisal yang membentuk gejala 

fisiologis, kecenderungan perilaku dan ekspresi mtoroik yang berbeda-

beda pada individu. 

Alat ukur yang digunakan untuk menguji variable Negative Emotion 

adalah “After I” made my purchase, I felt anxious”, “After I made my 

purchase, I felt guilty” yang di adopsi dari penelitian (Cook & Yurchisin, 
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2017) dan “Annoyed”, “Frustrated” dari penelitian (S. E. Byun & Mann, 

2011)’ 

2.2. Penelitian Terdahulu  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan acuan jurnal sebelumnya 

yang digunakan sebagai penelitian terdahulu. Penjelasan mengenai penelitian 

terdahul dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1. Penelitian terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Variabel Hasil 

1 (Cook & 

Yurchisin, 

2017) 

Fast fashion 

environments: 

consumer’s 

heaven or 

retailer’s 

nightmare? 

Perishability, scarcity, 

Low Price, Attitude 

toward Fast Fashion 

Retail, Impulse 

Buying, Negative 

Emotion, Return 

Behavior 

1. Perishability berpengaruh positif 

terhadap scarcity. 

2. Scarcity berpengaruh positf 

terhadap attitude toward fast 

fashion retail. 

3. Perceived low price berpengaruh 

positif terhadap attitude toward 

fast fashion retail. 

4. Attitude toward fast fashion 

retail berpengaruh positif 

terhadap impulse buying. 

5. Impulse buying berpengaruh 

positif terhadap negative post-

purchase emotion. 

6. Negative post-purcahse emotion 

berpengaruh positif terhadap 

return behaviour 
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Tabel 2.1. Penelitian terdahulu (lanjutan) 

No Nama Peneliti Judul Variabel Hasil 

2 (S. Byun & 

Sternquist, 

2008) 

The 

antecedents of 

in-store 

hoarding: 

measurement 

and application 

in the fast 

fashion retail 

environment 

Perishability, Scarcity, 

Low Price In-Store 

Hoarding 

1. Perishability berpengaruh 

positif  terhadap In-Stroe 

Hoarding 

2. Scarcity berpengaruh positf 

terhadap In-Store Hoarding 

3. Low price berpengaruh positif 

terhadap In-Store Hoarding 

3 (S. Byun & 

Sternquist, 

2011) 

Fast Fashion 

and In-Store 

Hoarding: The 

Drivers, 

Moderator, and 

Consequences 

Perishability, Scarcity, 

Low price, In-Store 

Hoarding, hedonic 

shopping value, 

Repatronage intention 

1. Perishability berpengaruh positif 

terhadap In-store hoarding 

2. Scarcity berpengaruh positif 

terhadap in-store hoarding 

3. Low price berpengaruh 

negatif terhadap in-store 

hoarding 

4. In-store hoarding berpengaruh 

positif terhadap hedonic 

shopping value  

5. In-store hoarding berpengaruh 

positif terhadap repatronage 

intention  

6. Hedonic shopping value 

berpengaruh positif terhadap 

repatronage intention 
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Tabel 2.1. Penelitian terdahulu (lanjutan) 

No Nama Peneliti Judul Variabel Hasil 

    7. Perishability berpengaruh positif 

terhadap hedonic shopping 

value. 

8. Perishability berpengaruh positf 

terhadap repatronage intention 

4 (Barnes, Lea-

Greenwood, 

Zarley Watson, 

& Yan, 2013) 

An exploratory 

study of the 

decision 

processes of 

fast versus 

slow fashion 

consumers 

Buyers’ remorse 

avoidance, 

Utilitarianism, 

Hedonism, Style/self-

image congruence, 

Instant satisfaction vs 

continued satisfaction, 

Consumer expectation 

confirmation, 

Divestment 

frequencies, 

Divestment 

approaches 

Dalam penelitian ini 

mengeksplorasi perbedaan slow 

fashion dan fast fashion. Hasil 

penelitian ini: 

Konsumen fast fashion: 

konsumen memilih untuk 

membeli pakaian trendi fashion 

maju dengan harga rendah 

sehingga menanamkan faktor 

yang dapat diganti tinggi yang 

memungkinkan mereka 

memenuhi kebutuhan untuk 

membeli secara teratur dan 

kuantitas. 

Konsumen slow fashion t: 

konsumen memilih untuk 

membeli pakaian berkualitas 

tinggi dan serbaguna yang 

memungkinkan mereka untuk 

membangun lemari pakaian 

berdasarkan konsep pakaian 

yang dibuat karena perawatan 

dan pertimbangan. 
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Tabel 2.1. Penelitian terdahulu (lanjutan) 

No Nama Peneliti Judul Variabel Hasil 

6 (Joung, 2014) Fast-fashion 

consumers’ 

post-purchase 

behaviours 

Apparel purchase, 

Disposing, Value-

oriented hoarding, 

Participation in 

recycling, 

Environmental 

attitudes 

1. Apparel purchase 

berpengaruh positif terhadap 

Disposing. 

2. Apparel Purchase 

berpengaruh posif terhadap 

Value-Oriented Hoarding 

3. Apparel Purchase 

berpengaruh negative 

Praticipation recycling 

4. Apparel Purchase tidak 

berpengaruh terhdapa 

Enviromental Attitude 

5. Value-Oriented Hoarding 

berpengaruh positif terhadap 

Participation Recycling 

7 (Kang & 

Johnson, 2009) 

 Fashion 

innovativeness, 

apparel return 

behaviour, Buying 

behaviour, frequent, 

buying impulsiveness  

1. Fashion innovativeness 

tidak berpengaruh  

frequent apparel return 

behavior. 

2. Buying impulsiveness 

berpengaruh positif terhadap  

frequent apparel return 

behavior. 

3. Consideration of return 

policies berpengaruh positif 

terhadap frequent apparel 

return behavior. 
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Tabel 2.1. Penelitian terdahulu (lanjutan) 

    4. Fashion innovativeness, 

buying impulsiveness, and 

consideration of return 

policies berpengaruh 

terhadap  frequent apparel 

return behavior 

 

2.3. Rerangka Konseptual 

2.3.1. Pengaruh Perishability terhadap scarcity 

Perishability didefinisikan sebagai suatu produk yang tidak dapat 

dipaksakan untuk terus bertahan (bukan daya tahan dari produk) dan 

Scarcity sendiri didefinisikan sebagai kekurangan produk yang dialami 

dalam gaya dan ukuran tertentu. Selain itu, perishability menunjukkan 

kendala waktu akibat siklus pembaharuan yang singkat, sedangkan scarcity 

atau kelangkaan menunjukan kendala kuantitas/jumlah barang akibat 

pasokan yang terbatas, kedua hal tersebut membuat keterbatasan konsumen 

untuk melakukan pembelian (S. Byun & Sternquist, 2008). Seiring siklus 

pembaharuan produk dari produk fast fashion yang hanya satu bulan dan 

diperkenalkan hanya sampai habis terjual (Doeringer & Crean, 2006), akan 

membuat konsumen tahu bahwa produk tersebut juga akan langka karena 

jumlahnya yang terbatas. 
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Periode yang singkat setiap musim dan perubahan gaya yang cepat 

telah mempengaruhi konsumen untuk sering mengunjungi toko. Pada saat 

bersamaan, pembaharuan barang dagangan di toko untuk memenuhi 

permintaan akan gaya baru yang memungkinkan produk fast fashion 

memiliki siklus hidup yang pendek (S. Byun & Sternquist, 2011). 

H1: Perceived Perishability akan berpengaruh positif terhadap 

Perceived Scarcity. 

2.3.2. Pengaruh Scarcity terhadap Attitude toward Fast Fashion Retail 

Kelangkaan akibat stock barang yang akan dijual berpengaruh positif 

terhadap sikap pembeli akan produk tersebut (Gierl & Huettl, 2010). 

Pernyataan ini berlaku bagi orang-orang yang sadar akan style dan orang-

orang yang terus mengikuti perkembangan style. Karna pakaian merupakan 

sebuah sibolis yang dapat menginformasi tentang perasaan dari 

penggunanya (M. R. Solomon & Rabolt, 2009), jadi konsumen yang ingin 

tampil stylish akan cendurung membeli suatu pakaian yang langka atau 

limitied edition. 

H2: Perceived Scarcity akan berpengaruh positif terhadap Attitude 

Towards Fast Fashion Retailers. 
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2.3.3. Pengaruh Low price terhadap Attitude toward Fast Fashion Retail 

Beberapa fast fashion retailers melampaui desain pesaing karena 

produk mereka diadaptasi dari beberapa rumah fashion yang ada dan 

tersedia dalam bentuk yang sama dengan harga yang jauh lebih rendah 

(Ferdows, Lewis, & Machuca, 2003). Strategi design  yang disempurnakan 

ini memungkinkan konsumen mainstream untuk membeli gaya baru dari 

fast fashion retailers dengan biaya jauh lebih rendah (Sull & Turconi, 

2008). Low prices merupakan strategi efektif untuk meningkatkan minat 

konsumen dan adopsi produk yang digunakan oleh fast fashion retailers 

(Dutta, 2002). 

H3: Low Price akan berpengaruh positif terhadap Attitude Towards 

Fast Fashion Retailers. 

2.3.4. Pengaruh Attitude toward Fast Fashion Retail terhadap Impulse Buying 

Karena produk fast fashion yang ditampilkan dalam keadaan yang 

langka (Tokatli, Wrigley, & Kizilgün, 2008), konsumen muda, wanita dan 

sadar akan fashion yang memiliki sikap positif terhadap fast fashion 

retailer cenderung merasa tertekan untuk segera membeli produk yang 

mereka lihat di toko karena mereka tahu produk tersebut memiliki jumlah 

yang terbatas (Parker & Lehmann, 2011). 
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Untuk menimbulkan kesan kelangkaan akibat penawaran dan 

permintaan, fast fashion retailers sengaja hanya menampilkan barang 

dagangan terbatas di rak (Jin, Chang, Matthews, & Gupta, 2012). Dengan 

menimbulkan kesan langka terhadap produk tersebut akan membuat 

orang/pembeli merasa tertekan untuk segera membeli produk tersebut 

walaupun pembelian tersebut tidak direncanakan. Yang artinya, mereka 

didorong untuk terlibat dalam perilaku pembelian impulsif (S. Byun & 

Sternquist, 2008). 

H4: Attitude towards fast fashion retailers akan berpengaruh positve 

terhadap impulse buying. 

2.3.5. Pengaruh Impulse Buying terhadap Negative Emotion 

Perilaku pembelian impulsif adalah perilaku pembelian yang tiba-

tiba, menarik, dan hedonis, di mana kecepatan proses pengambilan 

keputusan impulsif menghalangi pertimbangan mengenai pilihan alternatif 

(Bayley & Nancarrow, 1998). Dengan didorong oleh rasa ingin membeli 

yang tinggi, konsumen akan melakukan pembelian impulsif walaupun 

setelah melakukan pembelian akan timbul rasa yang tidak diinginkan dari 

pembelian tersebut. 

Konsumen yang membeli secara impulsif tidak mempertimbangkan 

konsekuensi dari perilaku mereka (Rook, 1987). Perilaku pembelian 

impuls dapat menyebabkan pengeluaran berlebihan (E. J. Park et al., 2006). 
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Setelah biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada manfaat yang 

diperoleh, hal ini dapat menyebabkan penyesalan (Bayley & Nancarrow, 

1998) serta reaksi emosional yang negatif saat konsumen membawa produk 

yang telah dibelinya  ke rumah (Kang & Johnson, 2009). 

H5: Impulse buying behaviour akan berpengaruh positive terhadap 

negative emotions. 

2.4. Model Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa variabel dari model 

penelitian sebelumnya. Model yang di ambil merupakan hasil penelitian dari 

(Cook & Yurchisin, 2017). Model dalam penelitian ini membahas 7 variabel 

yaitu perishability, scarcity, low price, attitude toward fast fashion retail, 

impulse buying, negative emotion, return behaviour. Tetapi hanya 6 variabel saja 

yang peneliti akan bahas lebih lanjut yaitu perishability, scarcity, low price, 

attitude toward fast fashion retail, impulse buying dan negative emotion. Salah 

satu variabel yang peneliti tidak bahas lebih lanjut adalah return behavior karena 

retrun behavior di Indonesia jarang terjadi dan objek dalam penelitian ini adalah 

zara, dialam zara sendiri jarang terjadinya return behavior. berikut adalah model 

dari penelitian ini:  
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Gambar 2.1. Model Penelitian 

Sumber : (Cook & Yurchisin, 2017) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah yang telah disusun pada 

bab sebelumnya, penulis memilih objek penelitian di dalam karya ilmiah ini 

adalah fast fashion retail. Zara pada konsumen pria dan wanita yang sudah 

pernah berbelanja di retail Zara. Zara merupakan salah satu perusahaan fashion 

di Indonesia yang menggunakan strategi fast fashion. Zara sendiri didirikan oleh 

Amancio Ortega di La Coruna, Spanyol. Zara masuk pertama kali ke Indonesia 

pada tanggal 18 agustus 2005. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan 

informasi yang di butuhkan terkait factor-faktor yang dapat mempengaruhi 

seorang konsumen pria ataupun wanita untuk melakukan pembelian produk yang 

telah dibelinya pada salah stau fast fashion retail, meliputi Perishability, 

Scarcity, Low Price, Attitude toward Fast Fashion Retail dan  negative Emotion.  

Sedangkan kriteria responden untuk pengisian kuesioner pada penelitian 

ini adalah pria dan wanita yang pernah berbelanja di fast fashion retailer Zara. 

Responden yang dipilih merupakan responden yang berada di Indonesia, yang 

dimana peneliti ingin melihat respon dari konsumen yang pernah berbelanja di 

fast fashion retail Zara yang dipengaruhi oleh perishability, scarcity, low price, 

attitude toward fast fashion retail dan negative emotion terhadap konsumen zara 

sebagai fast fashion retail. 
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3.2. Desain Penelitian 

Desian penelitian adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan dalam 

sebuah penelitian untuk menentukan prosedur yang diperlukan untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun dan memecahkan 

masalah peneltian (Malhotra, 2009). 

Metode penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

descriptive research. Descriptive research adalah sejenis penelitian konklusif 

yang menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif  yang dilakukan satu kali 

dalam suatu periode ( Cross Sectional Design ). Cross sectional design adalah 

jenis rancangan riset yang terdiri dari prngumpulan informasi mengenai metode 

sample tertentu dari elemen populasi yang dilakukan hanya sekali, sedangkan 

Quantitative research adalah sebuah metodologi penelitian yang bertujuan untuk 

menghitung data dan biasanya menerapkan beberapa analisis statistic (Malhotra, 

2009). 

3.3. Metode Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel yang dibutuhkan peneliti adalah berdasarkan sumber 

data, pada peneliti ini membutuhkan dua jenis sumber data yaitu data primer 

dan data sekunder. 
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1. Data Primer  

Data Primer dihasilkan langsung oleh peneliti untuk tujuan tertentu 

dalan menjawab permasalahan penelitian. Pada penelitian ini, data primer 

diperoleh dari responden yang didapat dari kuesioner yang di sebarkan 

secara online (Malhotra, 2010). 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang di kumpulkan oleh pihak lain 

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

penelitian sebelumnya yang signifikan dengan topik penelitian (Malhotra, 

2010). Pada penelitian ini peniliti mendapatkan data sekunder yang 

diperoleh dari studi literature yang berasal dari buku, jurnal, artikel, serta 

kepustakaan lain yang terkait. 

3.4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari seluruh unsur yang terdiri dari 

berbagai karakteristik yang merupakan kepentingan penelitian (Malhotra, 2010) 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakt jabodetabek yang pernah 

berbelanja di fast fashion retail Zara baik pria ataupun wanita. Sampel 

merupakan subkelompok elemen populasi yang terpilih untuk berpartisipasi 

dalam suatu studi, karakteristik suatu sampel disbeut statistic, kemudia dipakai 

untuk mebuat kesimpulan mengenai parameter populasi (Malhotra, 2010). 
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Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu yang megunakan masyarakat 

yang pernah berbelanja di ZARA. 

Peneliti menggunakan teknik convenience sampling, teknik pengambilan  

sample secara random, dengan memilih responden yang tersedia dan mudah 

diakses (Malhotra, 2010). Penelitian ini menggunakan Structural Equation 

Model (SEM) untuk teknik analisis data. Untuk mendapatkan hasil yang valid, 

(Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2010) berpendapat pedoman ukuran 

sample tergantung pada jumlah indikator, dikali 5 sampai 10. Dalam penelitian 

ini maka jumlah sampelnya adalah sebagai berikut: 

Jumlah Sampel = Indikator x 6 

Jumlah Sampel = 24 x 6 = 144 sampel 

3.5. Operasinal Variabel 

Untuk mengetahui pengaruh Perishability, Scarcity, Low Price, Attitude 

toward Fast Fashion Retail, Impulse Buying terhadap Negative Emotion  maka 

dibuatlah indicator pengukuran dari beberapa peneltian terdahulu. Dan indikator-

indikator tersebut akan dijadikan sebagai alat survey untuk mendapatkan data 

primer dari responden. indikator yang digunakan dalam penelitian, berikut 

definisi serta indikator measurement yang di pergunakan dalam bentuk tabel 

operasional variabel. 
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Tabel 3.1. Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Pengukuran 

Skala 

Pengukuran 

1 Perishability 

 

Perishability adalah 

suatu produk yang 

tidak dapat 

dipaksakan untuk 

terus bertahan 

(bukan daya tahan 

dari produk). (S. 

Byun & Sternquist, 

2011) 

PRS1: Zara sering 

memperkenalkan gaya 

baru. 

PRS2: Zara dengan 

cepat melakukan 

pergantian produk. 

PRS3: Produk Zara 

tidak tersedia dalam 

waktu yang lama. 

PRS4: Zara 

memperkenalkan gaya 

baru dengan cepat. (S. 

Byun & Sternquist, 

2011) 

 

 

Likert scale 

1-7 
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Tabel 3.1. Operasional Variabel (lanjutan) 

No Variabel Definisi Pengukuran 

Skala 

Pengukuran 

2 Scarcity 

 

Scarcity adalah suatu 

kondisi dimana suatu 

produk mengalami 

kekurangan dalam 

hal gaya/model dan 

ukuran tertentu. (S. 

Byun & Sternquist, 

2011) 

SCR1: Produk yang 

saya minati sering 

cepat habis  

SCR2: Zara 

memproduksi Produk 

dengan size, style dan 

warna yang terbatas 

(limitied). 

SCR3: Produk yang 

saya sukai sering kali 

langka dalam ukuran 

saya. 

SCR4: Seringkali saya 

tidak mendapatkan 

ukuran yang pas pada 

pilihan pertama saya. 

(S. Byun & Sternquist, 

2011) 

Likert scale 

1-7 
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Tabel 3.1. Operasional Variabel (lanjutan) 

No Variabel Definisi Pengukuran 

Skala 

Pengukuran 

3 Low Price low price sendiri 

diartikan sebagai 

suatu strategi yang 

efektif untuk 

meningkatkan minat 

konsumen dan 

adopsi produk yang 

digunakan oleh fast 

fashion retailers. 

(Dutta, 2002) 

LP1: Produk zara 

cukup murah. 

LP2: Harga produk 

zara terjangkau. 

LP3: Harga baju di 

zara sesuai dengan 

budget fashion saya 

LP4: Produk zara 

tidak mahal. (Cook & 

Yurchisin, 2017) 

Likert scale 

1-7 

4 Attitude 

toward Fast 

Fashion 

Retail 

Sikap terhadap retail 

merepresentasikan 

pengaruh konsumen 

terhadap suatu retail, 

yang dapat mengarah 

pada tindakan nyata, 

seperti pilihan  

ATT1: Menurut saya 

zara bagus. 

ATT2: Saya Memiliki 

pendapat yang baik 

tentang zara. (Cook & 

Yurchisin, 2017) 

ATT3: Saya suka 

brand zara. 

Likert scale 

1-7 
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Tabel 3.1. Operasional Variabel (lanjutan) 

No Variabel Definisi Pengukuran 

Skala 

Pengukuran 

  terhadap suatu retail 

(Keller, 1998) 

ATT4: Saya puas 

terhadap brand zara. 

(H. H. Park et al., 

2014) 

 

5 Impulse 

buying 

pembelian impulsif 

sebagai pembelian 

cepat dan tiba-tiba 

dengan tidak adanya 

maksud sebelumnya 

untuk membeli 

kategori produk 

tertentu atau untuk 

memenuhi tugas 

membeli produk 

tertentu. (Beatty & 

Ferrell, 1998) 

IMB1: Saya sering 

membeli barang secara 

spontan di zara 

IMB2: Saya sering 

membeli barang di 

zara tanpa berpikir 

IMB3: “saya 

melihatnya, saya 

membelinya” 

menggambarkan 

perilaku saya 

berbelanja di zara. 

Likert scale 

1-7 
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Tabel 3.1. Operasional Variabel (lanjutan) 

No Variabel Definisi Pengukuran 

Skala 

Pengukuran 

   IMB4: Saya membeli 

barang di zara sesuai 

dengan yang saya 

rasakan. (Cook & 

Yurchisin, 2017) 

 

6 Negative 

Emotion  

Emosi negatif adalah 

sebuah respon 

individu yang 

merupakan hasil 

evaluasi terhadap 

stimulus internal 

ataupun eksternal 

yang bersifat tidak 

menyenangkan. 

(Scherer & Zentner, 

2001) 

NEE1: Setelah 

membeli produk 

dizara, saya sering 

gelisah. 

NEE2: Setelah saya 

membeli produk di 

zara, saya sering 

merasa bersalah. 

(Cook & Yurchisin, 

2017) 

Likert scale 

1-7 
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Tabel 3.1. Operasional Variabel (lanjutan) 

No Variabel Definisi Pengukuran 

Skala 

Pengukuran 

   NEE3: Setelah saya 

membeli barang di 

zara, saya merasa  

kesal 

NEE4: Setelah saya 

membeli barang di 

zara, saya merasa 

Frustasi 

(S. E. Byun & Mann, 

2011) 

 

 

3.6. Metode Pengolahan Data  

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode Structural Equation Modeling (SEM). Metode SEM sendiri mempunyai 

kelebihan dan batasan tertentu, kelebihan dari metode SEM adalah dapat 

mengestimasikan hubungan dependen yang saling berhubungan secara 

bersamaan, serta hal tersebut dapat menjelaskan konsep yang tidak teramati atau 

sering di sebut variabel laten. Variabel laten dapat berfungsi sebagai variabel 
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eksogen dan endogen (Santoso, 2012). Variabel eksogen adalah variabel 

independen yang mempengaruhi variable dependen, sedangakan variabel 

endogen adalah variabel dependen yang di pengaruhi oleh variabel independen 

(Santoso, 2012). 

Maka untuk mengolah data penelitiaan ini, peneliti memilih metode SEM. 

Hal tersebut dikarenakan metode SEM dapat menampilkan konsep yang tidak 

teramati dan dapt menejelaskan hubungan model secara keseluruhan. Aplikasi 

yang di gunakan untuk mengolah data dan analisis statistic adalah IBM SPSS 

AMOS. Terdapat 6 langkah yang harus dilakukan dalan mengunakan metode 

Structural Equation Modeling (SEM), yaitu: 

1. Mendefinisikan individual constructs 

2. Spesifikasi measurement model 

3. Mengkaji telinilitas dan validitas measurement model 

4. Spesifikasi model structural  jika pengukuran tidak valid 

5. Mengkaji validitas model structural 

6. Membuat kesimpulan dan membuat rekomendasi 

3.6.1. Spesifikasi Model 

Dalam penelitian ini terdapat variabel laten eksogen dan endogen, 

yaitu Perishability, Low Price (variabel eksogen), Scarcity, Attitude 

Toward fast fashion, dan Impulse Buying (variabel eksogen dan endogen), 

Negative Emotion (variabel endogen). Variabel idikator merupakan 
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variabel teramati atau variabel terukur yang dapat diamati. Variabel terukur 

merupakan ndikator dari variable eksogen dan endogen. Terdapat 24 

indikator pertanyaan pada metode survey kuesioner yang juga merupakan 

variable teramati. 

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini menjelaskan bahwa 

variable perishability memperngaruhi scarcity. Sedangkan scarcity dan 

low price mempengaruhi attitude towards fast fashion retailer. Sedangkan 

attitude towards fast fashion retail mempengaruhi impulse buying. 

Terakhir impulse buying mempengaruhi negative emotion. Berdasarkan 

penjelasan diatas, maka dapat digambarkan path diagram penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1. Model Struktural 

Sumber: Pengolahan Data Oleh Peneliti: Amos Graphics 22 

Aspek Pembentuk Negative Emotion..., Amiko Ajeng Oktadwianti, Ma.-IBS, 2018



46 
 

Indonesia Banking School 
 

3.6.2. Identifikasi 

Proses identifikasi sederhana terdiri dari 3 kategori identifikasi 

dalam persamaan stimultan, yaitu: 

1. Under Identified Model merupakan model dengan jumlah parameter 

yang diestimasi lebih besar dari jumlah data yang di ketahui ( yang 

merupakan variance dan covariance dari variabel-variabel teramati). 

2. Just Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi sama dengan data yang diketahui. 

3. Over Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi lebih kecil dari jumlah data yang di ketahui. 

3.6.3. Estimasi  

Setelah proses identifikasi dari model, tahap berikutnya adalah 

melakukan estimasi untuk memperoleh nilai dari parameter-parameter 

yang ada di dalam model. Pemilihan metode estimasi yang sering 

digunakan ditentukan berdasarkan karakteristik variabel-variabel. 

3.6.4. Uji kecocokan (Testing Fit) 

Tahap estimasi menghasilkan solusi nilai akhir dari parameter-

parameter yang diestimasi. Pada tahap ini akan diperiksa tingkat kecocokan 

antara data dengan model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan 

signifikan koefisien-koefisien dari model structural. Evaluasi terhadap 
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tingkat kecocokan data model dilakukan melalui beberapa tahapan (Hair et 

al., 2010) sebagai berikut: 

1. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 

2. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit) 

3. Kecocokan model structural (structural model fit) 

3.7. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Dalam uji instrument akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas dari 

kuesioner pada penelitian ini dan akan menjadi alat ukur penelitian. 

3.7.1. Uji Validitas (Pretest) 

Uji validitas merupakan ketetapan atau kecendurungan suatu 

instrument dalam mengukur sesuatu yang hendak diukur (Hair et al., 2010). 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis factor pada 

hasil pre-test untuk melihat nilai Kaiser Mayer Okin (KMO) Measure of 

Sampling Adequacy Barlett’s Test of Sphericity, Anti Image Matrices, dan 

Factor Loading of Component Matrix. Setiap nilai memiliki ketentuan 

masing-masing yang akan dijelaskan sebagi berikut: 

1. Kaiser Mayer Okin (KMO) Measure of Sampling Adequacy Barlett’s 

Test of Sphericity merupakan statistic proporsi dalam variabel yang 

merupakan variasi umum (common variance), yakni variasi dalam 
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penelitian. Nilai KMO diatas 0,5 menunjukan bahwa factor analisis 

dapat digunakan. 

2. Barlett’s Test of Sphericity mengindikasikan bahwa matriks kolerasi 

merupakan matriks identitas dimana varibel-variabel dalam factor 

bersifat related atau unrelated. Nilai yang kurang dari 0,05 menunjukan 

hubungan yang signifikan antar variabel dan merupakan nilai yang 

diharapkan. 

3. Anti Image Matrices merupakan setiap nilai pada kolom diagonal 

matriks koleransi anti image menunjukan Measure of Sampling 

Adequacy idari masing-masing indicator. Nilai diagonal anti-image 

correlation matrix diatas 0,5 menunjukan varibael sesuai dengan 

struktur variabel lainnya didalam factor tersebut. 

4. Component Matrix Nilai Factor Loading merupakan komponen factor. 

Nilai factor loading lebih besar atau sama dengan 0,5. 

3.7.2. Uji Reliabilitas (Pretest) 

Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui 

konsitensi alat ukur apakah yang digunakan dapat diandalkan dan tetap 

konsisten jika pengukuran tersebut diilang (Hair et al., 2010). Terdapat 

beberapa metode dalam pengujian reliabilitas diantaranya adalah 

Cronbach’s Alpha dimana metode ini memiliki nilai 0,6 sampai 0.7 atau 

diatas nilai tersebut. Setelah melakukan pengujian validitas item yang 
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gugur dan item yang tidak gugur akan dilakukan uji reliabilitas. 

Pengukuran reliabilitas dalam SEM akan digunakan composite reliability 

measure dan variance extracted measure. Konstruk yang tidak reliabel 

tidak bias valid. Perhitungan reliabilitas dengan menggunakan rumus 

composited reliability (CR) dapat dijelaskan dengan rumus sebagi berikut: 

 

Sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang bauk jika nilai 

composite reliability (CR) lebih besar atau sama dengan 0,7. Estimasi 

diantara 0,6 dan 0,7 bisa dianggap dapat diterima jika estimasi model 

bagus. 

Pengukuran lain untuk menguji reliabilitas adalah Avarage Variance 

Extracted (AVE). AVE merupakan varians dalam indicator atau variabel 

teramati yang dijelaskan oleh konstruk laten. Rumus dari AVE adalah 

sebagai berikut:  
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Sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai Avarage 

Variance Extracted (AVE) lebih besar atau sma dengan 0,50. Jika suatu 

AVE adalah 0,5 atau lebih dapat dikatakan sebagai valid, sebaliknya jika 

AVE dibawah 0,5 maka validitasnya dapat pertanyakan. 

3.8. Teknik Pengujian Hipotesis 

Untuk melihat hasil dari pengujian hipotesis, yaitu dengan cara mengetahui 

signifikan dengan melihat nilai p-value dari hubungan sebab akibat yang ada 

dalam model secara keseluruhan. Jika nilai estimasi dalam hasil analisis 

menunjukan positif dan nilai p-value ≤ 0,05 pada hasil analisis, maka hipotesis 

terbukti signifikan dan didukung oleh data (Ho di tolak). Apabila nilai estimasi 

menunjukan hasil negative dan nilai p-value ≥ 0,05 maka hipotesis tidak terbukti 

siginifikan dan tidak didukung oleh data (Ho diterima).
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Zara merupakan salah satu merek produk fashion dari Spanyol yang 

menggunakan strategi fast fashion. Zara didirkan oleh Amancio Ortega di La 

Coruna, spanyol.  Zara sendiri merupakan salah satu merek yang dimiliki oleh 

index group, selain zara ada merek-merek lain seperti pull and bear, bershka dan 

Massimo dutti. pada tahun 1975 pertama kali store zara dibuka di La coruna, zara 

sukes melakukan penciptaan fashion yang mengikuti keinginan konsumen 

dengan harga yang terjangkau terbukti dengan dalam waktu beberapa tahun zara 

mampu membuka 9 store di spanyol. Seiring berjalannya waktu zara terus 

berkembang sampai akhirnya zara melakukan goes international dan pertama kali 

pada tahun 1988 store di buka di Porto, Portugal setelah itu store di buka di 

Lexington Avenue, New York, France, Mexico dan masih banyak lagi termasuk 

Indonesia. 

Zara pertama kali masuk Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2005. Zara di 

Indonesia merupakan usaha dari PT Mitra Adi Perkasa (Tbk.) atau MAP yang 

meyakinkan Index utuk membuka store zara di Indonesia. MAP merupakan 

perusahaaan yang menditribusikan produk fashion, olahraga dan gaya hidup. 

Saat ini MAP mengoperasikan sebanyak 963 gerai di 71 kota di Indonesia. 

Keberdaan Zara sendiri di Indonesia mendapatkan sambutan antusia pasar 
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fashion Indonesia. Saat ini di Indonesia telah terdapt 13 store zara, yaitu di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Bali. Produk zara sendiri yang berada 

di store di Indonesia, MAP mendatangkannya langsung dari spanyol. 

Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya (Dutta, 2002) 

menjelaskan zara memiliki 3 bisnis utama yang diperhatikan yang pertama short 

lead more fashionable clothes. Yang artinya waktu yang di butuhkan untuk 

pembuatan produk fashion, mulai dari pengembangan gagasan atau rancangan 

sampai produk tersebut didistribusikan ke setiap toko, memakan waktu 

maksimum 30 hari. Apabila dibandingkan denan ritel fast fashion yang lain, 

produksi zara adalah yang palibg singkat karena ritel fashion lain biasanya 

memakan waktu slema 4-6 bulan untuk satu style. Kedua, lower quantities-

source supply. Artinya zara berusaha menciptakan sisi kelangkaan, hal ini 

didasarkan dengan memakain prisip eksklusiftas dalam dunia fashion global 

dimana semakin dikit persedian produk maka semakin diminati oleh konsumen. 

Ketiga, more choices and more chances of hitting it right. Artinya, dengan proses 

produksi yang dibatasi untuk tiap model dan ukurannya, maka zara dapat 

memproduksi sekitas 12 ribu model pakaian dalam setahun atau 1000 model per 

bulannya. Sehingga zara dapat menawarkan lebih banyak variasi model kepada 

konsumennya dibanding dengan pesaing zara. Dengan sistem ini zara dapat 

menekan biaya per satuan produk dan mejalankan dua keunggulan sebagi ritel 

fashion yaitu dala hal being in fashion (terkini) dan harga yang terjangkau pada 
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segmennya. Fast fashion mengacu pada strategi bisnis yang mencerminkan 

respon cepat terhadap tren yang muncul dengan meningkatkan desain dan produk 

baru dengan cepat dan efektif untuk meningkatkan nilai dan jumlah permintaan 

suatu produk pada produk fashion bersiklus pendek (Choi, Liu, Liu, Mak, & To, 

2010) (Sull & Turconi, 2008). Selain meningkatkan design dan produk baru fast 

fashion juga memberikan harga yang rendah untuk produk yang dijualnya 

disetiap toko (Joung, 2014). Dalam 3 hal tersebut dapat dikatakan zara 

menggunakan strategi fast fashion karena zara membuat suatu style dengan siklus 

yang pendek dan adanya kelangkaan serta zara menawarkan harga yang 

terjangkau untuk konsumen. 

4.2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas (Pretest) 

4.2.1. Hasil Uji Validitas (Pretest) 

Pada sub bab ini dilakukan pengukuran validitas dengan cara 

melakukan analisis terhadap 30 responden. Tabel 4.1 Menunjukan hasil uji 

validitas pretest berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS 23. 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis factor terhadap 

hasil pretest untuk melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequancy , barlett’s test of Sphericity, Anti-Image Matrices dan Factor 

Loading of Component Matrix. Adapun tabel hasil uji validitas pretest 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pre-test 

Variabel Laten Indikator KMO MSA 
Factor 

Loading Kriteria 

Nilai Disyaratkan ≥ 0.5 ≥ 0.5 ≥ 0.5 

Perishability PRS1 0.787 0.791 0.853 Valid 

PRS2 0.778 0.895 Valid 

PRS3 0.837 0.706 Valid 

PRS4 0.767 0.884 Valid 

Scarcity SCR1 0.585 0.504 0.578 valid 

SCR2 0.622 0.827 Valid 

SCR3 0.580 0.789 Valid 

SCR4 0.607 0.846 Valid 

Low Price LP1 0.806 0.746 0.962 Valid 

LP2 0.789 0.964 Valid 

LP3 0.865 0.900 Valid 

LP4 0.844 0.959 Valid 

Attitude toward 

Fast Fashion 

Retail 

ATF1 0.807 0.848 0.892 Valid 

ATF2 0.835 0.930 Valid 

ATF3 0.770 0.936 Valid 

ATF4 0.786 0.936 Valid 
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Pada table 4.1 menujukan hasil analisis uji validitas dengan 

menggunakan SPSS 23. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan 

bahwa semua variable dalam penelitian ini dikatakan valid. Hasil alat ukur 

memenuhi standar yang disyaratkan yaitu KMO > 0.5, MSA > 0.5, dan 

factor loading ≥ 0.5. 

4.2.2. Hasil Uji Reliabilitas (Prestest) 

Pengukuran tahap uji reliabilitas dilakukan dengan melakukan 

pengukuran terhdap 30 responden. Uji reliabilitas bertujuan untuk 

mengetahui konsitensi dan reliabilitas inikator terhadap variabelnya. 

Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan melakukan analisis factor 

terhadap hasil pre-test untuk melihat nilai croanbach’s alpha ≥ 0.60. 

Apabila didapatkan hasil croanbach’s alpha ≥ 0.60 maka indikator tersebut 

dapat dikatakan reliabel, konsisten, dan relevan terhadap variable 

(Malhotra 2010). Tabel 4.2 menunjukan hasil uji reliabilitas pretest yang 

dilakukan dengan menggunakan SPSS 23. 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Pre-test 

Variabel Cornbach’s Alpha Kriteria 

Perishability 0.846 Reliabel 

Scarcity 0.758 Reliabel 

Low Price 0.961 Reliabel 

Attitude toward Fast Fashion Retail 0.941 Reliabel 

Impulse Buying 0.925 Reliabel 

Negative Emotion 0.951 Reliabel 

 

Pada tabel 4.2 menunjukan hasil analisis uji reliabilitas dengan 

menggunakan SPSS 23. Berdasarkan tabel tersebut dapat di simpulkan 

bahwa semua indikator dalam penelitian ini terbukti reliabel. Seluruh 

indikator memiliki nilai croanbach’s alpha ≥ 0.60 sehingga dapat di 

katakan reliabel konsisten dan relevan terhadap variabel. 

4.3. Profil Responden 

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

keseluruhan. Profil responden ini di dapatkan dengan cara menyebarkan 

kuesioner secara online dengan menggunakan metode google form kepada para 

responden yang pernah berbelanja di ZARA. Karakteristik responden dalam 

penelitian ini terbagi dalam beberapa kategori yaitu pekerjaan, pendidikan 

terakhir, umur, jenis kelamin, pengeluaran perbulan, dan pertanyaan screening. 
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Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan 205 responden. Dari 205 responden 

yag mengisi kuisioner online, terdapat 144 responden yang memiliki pengalaman 

pernah melakukan belanja di ZARA atau 70.2% respoden. Karakteristik profil 

responden akan dijelaskan melalui grafik dibawah sebagai berikut:  

4.3.1. Pekerjaan Responden  

 

Gambar 4.1 Grafik Pekerjaan Responden 

Sumber: Hasil Pegolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2010 

Gambar 4.1 menunjukan bahwa hasil dari perkerjaan responden. 

Hasil tersebut menunjukan bahwa sebanyak 47.9% atau 69 responden 

memiliki pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa. Selain itu, sebanyak 

39.5% atau 57 responden memiliki pekerjaan sebagai pekerja/karyawan, 
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sebanyak 10.4% atau 15 responden bekerja sebagai wirausaha dan 

sisanya 2.0% atau 3 responden menjawab pilihan lainya. Berdasarkan 

gambar grafik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kalangan 

pelajar/mahasiswa lebih sering dan lebih memiliki pengalaman 

berbelanja di store zara. 

4.3.2. Pendidikan Terakhir Responden  

 

Gambar 4.2 Grafik Pendidikan Terakhir Responden 

Sumber: Hasil Pegolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2010 

Gambar 4.2 menunjukan grafik pendidikan terakhir responden. 

Gambar tersebut menunjukan responden yang telah menempuh 

pendidikan terakhir pada tingkat SMA atau Sederajat sebanyak 35.4% 
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atau 51 responden. Selain itu sebanyak 4.1% atau 6 responden telah 

menempuh pendidikan terkahir pada tingkat D1-D3, mayoritas responden 

yang telah menempuh pendidikan terakhir paling banyak pada tingkat S1 

sebanyak 58.3% atau 84 responden. Sebanyak 2.0% atau 3 responden 

berpendidikan terakhir S2-S3. Berdasarkan gambar grafik tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki pendidikan terkahir S1 

dimana saat ini termasuk kalangan pegawai / karyawan dan wirausaha. 

4.3.3. Usia Responden 

  

Gambar 4.3 Grafik Umur Responden 

Sumber: Hasil Pegolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2010 
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Gamabar 4.3 merupakan grafik hasil dari umur responden. Pada 

gambar tersebut didapatkan hasil umur responden adalah pada umur 13-

15 tahun dengan presentase sebesar 0.6% atau sebanyak 1 responden. 

Adapun responden yang memiliki umur 16-20 tahun memiliki presentase 

sebesar 9.7% atau 14 responden. Responden yang memiliki umur 21-25 

tahun dengan prsentase 83.3% atau 120 responden dan terakhir responden 

yang berusia 26-30 tahun dengan presenrase sebesar 6.2% atau 9 

responden. Berdasarkan grafik diatas menunjukan bahwa mayoritas 

responden yang pernah melakukan belanja di ZARA merupakan 

konsumen yang berusia dewasa 21-25 tahun dimana saat ini responden 

tersebut bekerja sebagai pelajar/mahasiswa atau baru memiliki pekerjaan. 

4.3.4. Jenis Kelamin Responden  

 

Gambar 4.4 Grafik Jenis Kelamin Responden 

Sumber: Hasil Pegolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2010 
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Gambar 4.4 menunjukan hasil dari jenis kelamin responden. 

Berdarkan gambar tersebuy dapat disimpilakn bahwa mayoritas 

responden yang melakukan belanja di ZA RA merupakan wanita dengan 

presentase sebasar 69.4% atau 100 responden. Sedangkan jumlah 

responden pria yang pernah melakukan belanja di ZARA adalah sebanyak 

44 responden dengan prsentase sebesar 30.5%. Berdasarkan gamabar 

grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa wanita lebih banyak dan lebih 

sering melakukan belanja di ZARA.  

4.3.5. Pengeluaran Per Bulan Responden 

 

Gambar 4.5 Grafik Pengeluaran Per Bulan Responden 

Sumber: Hasil Pegolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2010 
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Gambar 4.5 menunjukan jumlah pengeluaran responden setiap 

bulannya. Berdasarkan grafik ditujukan hasil bahwa responden yang memiliki 

pengeluaran kurang dari 3.000.000 sebanyak 53 responden dengan presentase 

36.8%. Grafik tersebut menunjukan bahwa mayoritas pengeluaran responden 

perbulan adalah sebesar 3.000.000 – 5.000.000 per bulan dengan presentase 

sebesar 45.1% atau sebanyak 65 responden. Terdapat 26 responden atau 

presentase sebesar 18.0% yang memiliki pengeluaran lebih dari 5.000.000 per 

bulan. Dapat disimpulkan bahwa pengeluaran responden per bulan di dominasi 

sebasar 3.000.000 – 5.000.000 dimana mayoritas konsumen zara merupakan 

kalangan kalangan pelajar/mahasiswa atau baru memiliki pekerjaan yang 

memiliki pengeluaran tidak lebih dari 5.000.000 setiap bulannya. 

4.3.6. Responden yang Mengetahui Zara 

Pada sub bab ini, dijelaskan bahwa responden yang mengisi kuesioner online 

ini mengetahui merek fashion Zara. Dimana dapat disimpulkan bahwa zara 

merupakan merek yang terkenal dikalangan masyarakat dimana konsumen 

tersebut merupakan kalangan pelajar/mahasiswa atau baru memiliki pekerjaan 

dengan umur 21-25 yang pengeluarannya rata-rata 3.000.000-5.000.000. 

4.3.7. Responden yang Pernah Berbelanja di Zara 

Pada sub bab ini, dijelaskan bahwa responden yang mengisi kuisioner online 

ini pernah melaukan belanja di Zara. Dari 205 responden yang didapatkan, yang 

memiliki pengalaman belanja di zara sebanyak 70.2% atau 144 responden. 
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Dimana dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyukai melakukan 

belanja di zara dan konsumen tersebut merupakan kalangan pelajar/mahasiswa 

atau baru memiliki pekerjaan dengan umur 21-25 yang pengeluarannya rata-

rata 3.000.000-5.000.000. 

4.3.8. Tingkat Responden Berbelanja di Zara 

 

Gambar 4.6 Grafik Konsumen yang melakukan belanja di zara 

Responden, Sumber: Hasil Pegolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2010 

Gambar 4.6 menunjukan hasil dari responden yang rutin berbelanja di 

zara. Berdarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden yang sering melakukan belanja di zara lebih sedikit dengan 

responden yang hanya kadang-kadang berbelanja di zara dengan presentase 

sebesar 86.1% atau 124 responden. Sedangkan jumlah responden yang sering 
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belanja di zara sebanyak 20 responden dengan presentase sebesar 13.8%. 

Berdasarkan gambar grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden 

hanya kadang-kadang saja melakukan belanja di zara dimana mayoritas 

konsumen zara merupakan kalangan pelajar/mahasiswa atau yang baru 

memiliki pekerjaan dengan umur 21-25 yang memiliki pengeluaran rata-rata 

3.000.000-5.000.000 per bulan. 

4.3.9. Tingkat 3 Bulan Terakhir Responden Berbelanja di Zara 

 

Gambar 4.7 Grafik 3 bulan terakhir konsumen belanja di zara 

Responden, Sumber: Hasil Pegolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2010 

Gambar 4.7 merupakan grafik hasil dari berapa kali responden 

berbelanja di zara dalam 3 bulan terkahir ini. Berdarkan gambar tersebut 

menunjukan bahwa dalam 3 bulan terakhir mayoritas responden berbelanja di 
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zara sebanyak 1-3 kali dengan presentase sebesar 77.8% atau 112 responden. 

Selain tu, sebanyak 19.4% atau 28 responden melakukan belanja di zara dalam 

3 bulan terakhir sebanyak 4-5 kali , 1.3% atau 2 responden melakukan belanja 

di zara dalam 3 bulan terakhir sebanyak 6-9 kali, 10-12 kali dengan presentase 

0.6% atau 1 responden dan 13-15 kali dengan presentase 0.6% atau 1 

responden. Berdasarkan gambar grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

dalam 3 bulan responden melakukan belanja sebayak 1-5 kali dimana mayoritas 

konsumen zara merupakan kalangan pelajar / mahasiswa atau yang baru 

memiliki pekerjaan dengan umur 21-25 dan memilki pengeluaran 3.000.000-

5.000.00 per bulan. 

4.3.10. Pertanyaan Screening  

Tabel 4.3 Pertanyaan Screening 

Keterangan Kuesioner Jumlah Kuesioner 

Jumlah kuesioner yang didapat 204 

Jumlah kuesioner yang digugurkan 60 

Kuisioner yang di gunakan 144 

Tingkat presentase kuesioner yang digugurkan 29.4% 

Tingkat presentase kuesioner yang digunakan 70.6% 

Jumlah 100% 
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Gamabr 4.8 menunjukan tabel pertanyaa screening untuk mengetahui jumlah 

responden yang pernah melakukan belanja di store zara dan responden yang 

tidak pernah melakukan belanja di zara. Berdasarkan tabel tersebeut dapat 

diketahui bahwa jumlah responden yang pernah melakukan belanja di zara 

sebanyak 144 responden atau 70.6%, sedangkan yang tidak pernah melakukan 

belanja di zara sebanyak 60 responden atau 29.4% . hal tersebut menunjukan 

bahwa banyak responden yang tertarik atau suka terhdap brand zara. 

4.4. Hasil Data  

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi AMOS 22 dan 

sebagai aplikasi pendukung analisis menggunakan Structural Equation Model 

(SEM). Aplikasi AMOS 22 digunakan peneliti untuk mengolah data yang terdiri 

dari dua bagian yaitu Measurement Model dan Structural Model. Hasil dari 

Measurement Model dan Structural Model yang dilakukan menggunakan 

aplikasi AMOS 22 selnjutnya dapat di analisis dengan Structural Model Equation 

(SEM) untuk menguji kecocokan model dengan data yang di peroleh. Setelah 

mengetahui hasil dari analisis data maka akan diinterpretasikan dan akan 

disimpulkan melalui interpretasi. 
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4.4.1. Spesifikasi Model 

Dalam pengujian hipotesis, peneliti menggunakan analisis SEM 

setelah melakukan pengolahan data dengan menggunakan AMOS 22. 

Spesifikasi model dan path diagram telah dijelaskan pada bab sebelumnya. 

Model penelitian terdiri dari 6 variabel yang terdiri dari perishability, 

scarcity, low price, attitude toward fast fashion retail, impulse buying, dan 

negative emotion. Setiap variabel memiliki hubungan satu sama lain yang 

membentuk 5 hipotesis. Selain itu, penelitian ini memiliki 24 indikator. 

4.4.2. Identifikasi Model 

Untuk menidentifikasi model, terdapat 3 kategori sebagai faktor 

penentu yaitu under-identified, just-identified dan over-identified. Untuk 

menentukan kategori dari data yang dimiliki, dapat dilakukan dengan 

melihat degree of freedom. Berdasarkan hasil peneitian, maka dapat di 

tujunukan hasil analisa Degree of Freedom pada tabel 4.4sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Computation Degree of Freedom 

Number of distinct sample moments 300 

Number of distinct parameters to be estimated 53 

Degrees of Freedom (300 - 53) 247 
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Tabel 4.4 merupakan tabel yang menunjukan Computation Degree of 

Freedom. Berdasarkan tabel tersebut dapat diambil kesimpulan kategori 

model dari data tersebut. Data tersebut memiliki hasil Degree of Freedom  

(DF>0) sehingga data tersebut termasuk dala kategori over-identified dan 

positif. Setelah mengtahui hasil analisis Degree of Freedom, tahap 

selanjutnya perlu dilakukan pengujian kembali uji validitas dan uji 

reliabilitas terhadap keseluruan responden yang di dapatkan melalui online 

kuesioner. Setelah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas dengan 

menggunakan MOAS 22, selanjutnya perlu melakukan estimasi dan 

penilaian terhadap model. 

4.4.3. Uji Model Pengukuran  

4.4.3.1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Menurut hair2010, variabel mempunyai validitas yang baik 

jika variabel memiliki strandardlized loading factor (SLF) ≥ 0.5. 

Namun, SLF memiliki ideal nilai sebesar ≥ 0.7. Apabila suatu 

variable memiliki standardized factor loading ≥ 0.5 maka variable 

tersebut dapat dikatakan memiliki validitas yang baik. Uji 

reliabiltas dilakuka dengan melihat average Variance Exrended 

(AVE) dan Construct Reliabillity (CR). Masing-masing nilai 

memiliki reliabilitas yang baik apabila AVE ≥ 0.5 dan CR ≥ 0.7. 

Berdasarkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas (measurement) 
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maka dapat dilakukan analisis terhadap data yang ditujukan pada 

tabel 4.5: 

Tabel 4.5 Uji Validitas – Reliabilitas 1 Measurement 

Variabel Indikator Standardized 

Loading 

Factor 

(SLF) 

Kesimpulan Average 

Variance 

Extracted 

(AVE) 

Construct 

Reliability 

(CR) 

Kesimpulan 

PRS PRS1 0.788 Valid 0.517 0.809 Reliabel 

PRS2 0.781 Valid 

PRS3 0.578 Valid 

PRS4 0.710 Valid 

SCR SCR1 0.478 Tidak 

Valid 

0.505 0.796 Reliabel 

SCR2 0.620 Valid 

SCR3 0.831 Valid 

SCR4 0.847 Valid 

LP LP1 0.939 Valid 0.814 0.946 Reliabel 

LP2 0.963 Valid 

LP3 0.821 Valid 

LP4 0.879 Valid 

ATF ATF1 0.873 Valid 0.843 0.955 Reliabel 

ATF2 0.933 Valid 

ATF3 0.956 Valid 

ATF4 0.908 Valid 

IBY IBY1 0.847 Valid 0.773 0.931 Reliabel 

IBY2 0.975 Valid 

IBY3 0.929 Valid 

IBY4 0.748 Valid 

NGE NGE1 0.895 Valid 0.836 0.953 Reliabel 

NGE2 0.867 Valid 

NGE3 0.961 Valid 

NGE4 0.932 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan data dengan AMOS 22, Ms. Excel 2010 

Tabel 4.4 menunjukan hasil uji validitas dan uji reliabilitas 

pada measurement model. Berdasarkan tabel teresebut di 

dapatkan hasil bahwa hampir semua indikator setiap variabel 
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dinyatakan valid dan reliabel karena memenuhi standard yang 

diisyaratkan. Tetapi adanya 1 indikator dari variabel scarcity 

menyatakan tidak valid karena tidak memenuhi standard yang 

diisyartakan. Adapun nilai yang disyaratkan untuk validitas adala 

memiliki factor loading ≥ 0.5. sedangkan nilai yang diisyaratkan 

untuk reliabilitas adalah memiliki nilai AVE ≥0.5 dan CR ≥0.7. 

Tabel 4.6 Uji Validitas – Reliabilitas 2 Measurement 

Variabel Indikator Standardized 

Loading 

Factor 

(SLF) 

Kesimpulan Average 

Variance 

Extracted 

(AVE) 

Construct 

Reliability 

(CR) 

Kesimpulan 

PRS PRS1 0.794 Valid 0.517 0.808 Reliabel 

PRS2 0.782 Valid 

PRS3 0.572 Valid 

PRS4 0.706 Valid 

SCR SCR1 0.558 Valid 0.505 0.796 Reliabel 

SCR2 0.837 Valid 

SCR3 0.893 Valid 

   

LP LP1 0.939 Valid 0.814 0.946 Reliabel 

LP2 0.963 Valid 

LP3 0.821 Valid 

LP4 0.879 Valid 

ATF1 0.873 Valid 

ATF ATF2 0.933 Valid 0.843 0.955 Reliabel 

ATF3 0.956 Valid 

ATF4 0.908 Valid 

IBY1 0.847 Valid 

IBY IBY2 0.976 Valid 0.773 0.931 Reliabel 

IBY3 0.929 Valid 

IBY4 0.748 Valid 

NGE1 0.896 Valid 

NGE NGE2 0.867 Valid 0.836 0.953 Reliabel 

NGE3 0.961 Valid 

NGE4 0.932 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan data dengan AMOS 22, Ms. Excel 2010 
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Pada table 4.5 menunjukan hasil uji validitas dan uji 

reliabilitas kembali pada measurement model. Dimana pada tabel 

4.4 hasil dari uji validitas dan reliabilitas terdapat satu indikator 

yang dinyatakan tidak valid, maka peneliti menghitung kembali 

uji validitas dan uji reliabilitas dengan tidak menggunakan 

indikator SCR1 yang dinyatakan tidak valid karna tidak 

memenuhi standard yang diisyartakan. Berdasarkan tabel 4.5 

tersebut setelah menghitung kembali mendapatkan hasil bahwa 

semua indikator dari setiap variabel dinyatakan valid dan reliabel 

karena memenuhi standar yang diisyaratkan. Adapun nilai yang 

diisyaratkan untuk validitas adalah memiliki factor loading ≥ 0.5. 

Sedangkan nilai yang diisyaratkan untuk reliabilitas adalah  

memiliki nilai AVE ≥ 0.5 dan CR ≥ 0.7. 

4.4.4. Uji Model Keseluruhan  

4.4.4.1. Goodness of Fit 

Pada subab ini, peneliti melakukan pengujian terhadap 

goodness of fit. Pengujian goodness of fit memiliki tujuan untuk 

melihat spresifikasi model dengan data sampel. Dari pengujian ini 

dapat ditentukan spesifikasi model penelitian dengan data sampel 

atau teramati. Evaluasi model dapat dikatakan good fit apabila 
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memiliki CMIN/DF ≥ 5.0, CFI ≤ 0.90 dan RMSEA ≤ 0.08. tabel 

berikut menjelaskan hasil analisis dari beberapa indeks GOF: 

Tabel 4.7 Hasil Penelitian Goodness of Fit 

GOF Cut of Value Hasil Analisis Evaluasi Model 

CMIN/DF ≤ 5.0 (Good Fit) 2.826 Good Fit 

CFI ≥ 0.90 (Good Fit) 0.872 Marginal Fit 

RMSEA < 0.08 (Good Fit) 0.113 Poor Fit 

Sumber: Hasil Pengolahan data dengan AMOS 22, Ms. Excel 2010 

Tabel 4.7 menunjukan hasil pengujian terhadap goodness of 

fit. Berdasarkan tabel tersebut menjelaskan bahwa indeks 

CMIN/DF memiliki evaluasi model good fit karena indeks tersebut 

memiliki cut of value sebesar 2.841dan nilai tersebut kurang dari 

standar yang diisyaratkan ≤ 5.0. Indeks CFI dan RMSEA memiliki 

evaluasi model poor fit. Kedua nilai indeks tersebut berada di 

bawah dan berada di atas standar yang telah diisyaratkan. Indeks 

CFI memiliki sebesar 0.862 lebih rendah dari standar yang 

diisyaratkan yaitu ≥ 0.90. sedangkan untuk indeks RMSEA 

memiliki cut of value sebesr 0.113 lebih tinggi dari yang 

diisyaratkan yaitu < 0.8. 
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4.4.4.2. Hasil Pengujian Hipotesis  

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui signifikan 

dengan melihat p dari model secara keseluruhan terhdap variable-

variabel yang mempunyai sebab akibat antara variable endogen dan 

eksogen. Hasil kesimpulan hipotesis dapat di tentukan dengan 

melihat nilai estimasi dan p. jika nilai estimasi dalam hasil analisis 

menunjukan nilai positif dan nilai p > 0.05 maka hipotesis terbukti 

signifikan dan didukung oleh data. Namun, apabila nilai estimasi 

menunjukan hasil negative dan nilai p > 0.05 maka hipotesis tidak 

terbukti signifikan dan tidak disukung oleh data. Pada tabel berikut 

dijelaskan hasil analisis data dari model secara keseluruhan: 

Tabel 4.8 Output Regression 

Hipotesis Estimasi p-value Kesimpulan 

SCR ← PRS 0.477 *** H1 didukung oleh data 

ATF ← SCR 0.168 0.135 H2 tidak didukung oleh data 

ATF ← LP 0.319 *** H3 didukung oleh data 

IBY ← ATF 0.719 *** H4 didukung oleh data 

NGE ← IBY 0.222 0.044 H5 didukung oleh data 

Sumber: Hasil Pengolahan data dengan AMOS 22, Ms. Excel 2010 

Tabel 4.8 menunjukan hasil output regression model secara keselurhan. 

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat di simpulkan analisa setiap hipotesis sebagai 

berikut:  

1. Variable perishability memiliki niali positif terhadap scarcity karena memiliki nilai 

positif pada hasil estimasi yaitu sebesar 0.477, dan nilai p sebesar *** dimana nilai 
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tersebut lebih kecil dari standard yang disyaratkan yaitu p < 0.05. berdasarkan hasil 

analisa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis perishability berpengaruh 

positif teradap scarcity dan di dukung oleh data. 

2. Variable scarcity tidak berpengaruh negatif terhadap fast fashion retail dengan hasil 

sebesar 0.168, dan nilai p sebesar 0.135. berdasarkan hasil analisa tersebut dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis scarcity tidak berpengaruh negative terhadap attitude 

toward fast fashion retail. 

3. Variable low price berpengaruh positif terhadap attitude toward fast fashion retail 

karena memiliki nilai positif pada hasil estimasi sebesar 0.319, dan nilai p sebesar 

*** dimana nilai tersebut lebih kecil daristandar yang diisyaratkan yaitu p < 0.05. 

Berdasarkan hasil analisa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis low 

price berpengaruh positif terhadap attitude toward fast fashion retail dan di dukung 

oleh data.  

4. Variable attitude toward fast fashion retail berpengaruh positif terhadap impulse 

buying karena memiliki nilai positif pada hasil estimasi yaitu 0.719, dan nilai p 

sebesar  dimana nilai tersebut lebih kecl dari standar yang diisyaratkan yaitu p < 

0.05. berdasarkan hasil analisa tersebut maka dapa disimpulkan bahwa hipotesis 

attitude toward fast fashion retail berpengaruh positif terhadap impulse buying dan 

didukung oleh data. 
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5. Variable impulse buying berpengaruh positif terhadap negative emotion dengan 

hasil estimasi sebesar 0.222, dan nilai p sebesar 0.044. Berdasarkan hasil analisa 

tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis impulse buying berpengaruh positif 

terhadap negative emotion. 

4.5. Pembahasan 

Pada sub bab ini, peneliti akan membahas seluruh hasil analisis data 

sebelumnya. Seluruh hasil data tersebut telahh menunjukan hampir semua 

variable dan indikator telah terbukti valid dan reliabel, hanya teradapat satu 

indikator yang tidak terbukti atau tidak valid. Pada hasil pengujian structural 

model didapatkan hasil bahwa 3 hipotesis terbukti memiliki pengaruh dan di 

dukung oleh data sedangkan 2 hipotesis terbukti tidak memiliki pengaruh dan 

tidak didukung oleh data.  

Adapun hipotesis yang terbukti tidak memiliki pengaruh dan tidak 

didukung oleh data tersebut yaitu variable scarcity terhadap attitude toward fast 

fashion retail. Selain itu, variable impulse buying terhadap nehative emotion juga 

tidak terbukti mempengaruhi dan tidak didukung oleh data. 

4.5.1. Pengaruh Perishability terhadap Scarcity 

Berdasarkan hasil analisa pada tabel output regretion membuktikan bahwa 

hipotesis perishability terbukti memiliki pengaruh positf terhadap scarcity. 

Hal tersebut menunjukan bahwa zara memiliki produk fashion yang 

memilki siklus hidup produk yang singkat, atau bisa disebut barang tersebut 

Aspek Pembentuk Negative Emotion..., Amiko Ajeng Oktadwianti, Ma.-IBS, 2018



76 
 

Indonesia Banking School 
 

tidak berada dalam waktu yang lama disebuah display store zara dan produk 

fashon zara merupakan langka dimana sesuai dengan strategi konsep fast 

fashion. Hubungan antara variable perishability dan scarcity  juga pernah di 

teliti sebelumnya oleh (Cook & Yurchisin, 2017)yang membuktikan bahwa 

Konsumen tidak hanya tertarik pada kelangkaan karena persediaan terbatas. 

Mereka tertarik pada kelangkaan karena waktu, yang disebut sebagai 

perishability. 

4.5.2. Pengaruh Scarcity terhadap Attitude toward Fast Fashion Retail 

Berdasarkan hasil penelitian pada output regression membuktikan bahwa 

scarcity terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap attitude toward fast 

fashion retail. Hal tersebut menunjukan bahwa kelangkaan (scarcity) tidak 

dapat mempengaruhi sikap konsumen terhadap fast fashion retail. Hasil 

hipotesis ini tidak mendukung teori (Cook & Yurchisin, 2017) dimana pada 

penelitian tersebut mebuktikan bahwa scarcity memilki pengaruh terhadap 

attitude toward fast fashion. 

4.5.3. Pengaruh Low price terhadap Attitude toward fast Fashion Retail 

Berdasarkan hasil penelitian pada output regression membuktikan 

bahwa hipotesis low price terbukti memiliki memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap attitude toward fast fashion retail. Hal tersebut 

menunjukan bahwa menggunakan harga yang rendah mampu menarik 

perhatian konsumen sehingga mempengaruhi konsumen untuk berlanja dan 
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konsumen memiliki citra yang baik bagi retail tersebut. Hubungan antara 

variable low price dan attitude toward fast fashion retail di dukung oleh 

penelitian (Cook & Yurchisin, 2017) yang membuktikan bahwa harga 

rendah dapat mempengaruhi sikap konsumen terhadap retail. 

4.5.4. Pengaruh Attitude toward Fast Fashion Retail terhadap Impulse 

buying  

Berdasarkan hasil analisa pada tabel regression membuktikan bahwa 

hipotesis attitude toward fast fashion retail terbukti memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap impulse buying. Menurut (Homer & Kahle, 

1988), sikap mempengaruhi pilihan yang dibuat individu sehubungan 

dengan perilaku, seperti perilaku belanja dan pembelian. Ketika pengaruh 

sikap terhadap lingkungan fast fashion retail menunjukan hasil yang 

signifikan antara sikap terhadap fast fashion retail dan perilaku impulse 

buying. Hal tersebut menunjukan bahwa konsumen memiliki sikap positif 

terhadap fast fashion retail dan cenderung membeli produk di fast fashon 

retail secara implusif. Hubungan antara variabel attitude toward fast fashion 

retail dan impulse buying juga diteliti oleh (Cook & Yurchisin, 2017) yang 

membuktikan bahwa adanya hubungan antara perilaku pembelian impuls 

dan produk pakaian serta penelitian di mana sikap konsumen digunakan 

untuk memprediksi perilaku konsumen. 
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4.5.5. Pengaruh Impulse Buying terhadap Negative emotion 

Berdasarkan hasil penelitian tabel output regression mebuktikan 

bahwa impulse buying memiliki pengaruh terhadap negative emotion. Hal 

tersebut menunjukan bahwa pemeblian tidak berencana (unplanned buying) 

dapat mempengaruhi emosi konsumen pasca pembelian. Hasil hipotesis ini 

mendukung adanya perilaku pembelian impuls menghasilkan respons 

emosional pasca-pembelian negatif pada konsumen (Kang & Johnson, 

2009) (Rook, 1987). Karena kurangnya pertimbangan yang luas sebelum 

melakukan pembelian, pembeli impuls cenderung mengalami penyesalan 

pasca pembelian (Kang & Johnson, 2009). Dalam penelitian sebelumnya 

hubungan antara variabel impulse buying terhadap negative emotion yang 

di teliti oleh (Cook & Yurchisin, 2017) juga membuktikan bahwa impulse 

buying memiliki pengaruh terhadap negative emotion. 

4.6. Implikasi Manajerial 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

perishability, scarcity, low price, attitude toward fast fashion retail, dan impulse 

buying terhadap negative emotion. Dalam konteks fast fashion dengan objek zara. 

Berdasarkan hasil analisa dan penelitian maka dapat diberikan implikasi 

manajerial untuk perusahaan fast fashion retail zara. Berikut implikasi manajerial 

kepada zara: 
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1. Sikap konsumen terhadap retailer pada hasil penelitian ini memiliki 

pengaruh yang paling besar terhadap pembelian impuls. Hal tersebut 

menunjukan bahwa attitude toward fast fashion retail memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap impulse buying. Dengan nilai estimasi yang 

kuat sebesar 0.719, maka zara harus mepertahankan dan meningkatkan lagi 

sikap konsumen terhadap zara dengan membangun reputasi dan kualitas 

yang baik dengan terus mengikuti berkembangan fashion dan keinginan 

kosumen, agar konsumen akan terus tertarik untuk melakukan belanja di 

zara termasuk pembelian impulsif dimana pemebelian tidak berencana 

(unplanned buying) sendiri menjadi salah satu hal yang penting karna 

konsumen yang tadinya tidak ingin membeli tapi karna adanya produk 

fashion yang sesuai atau konsumen suka, maka konsumen akan langsung 

membeli produk tersebut tanpa berpikir lagi. Dalam penelitian ini dengan 

responden mayoritas pelajar/mahasiswa dengan usia 21-25 tahun dimana 

pendidikan terkakhir S1 dan pengeluaran perbulan Rp. 3.000.000-

5.000.000 responden memiliki pendapat bahwa sikap terhadap retailer 

mempengaruhi pembelian implusif karna konsumen memiliki pendapat 

atau memiliki ketertarikan lebih kepada zara dan mau melakukan pembelian 

implusif dan tanpa berpikir lebih jauh, karna kosumen percaya dengan 

kualitas dari zara dan zara merupakan suatu retail yang terkenal di kalangan 

masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa zara harus mempertahankan 

reputasi dan kulitas dengan mengikuti tren fashion agar konsumen akan 
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terus memiliki pendapat yang baik terhadap zara dan akan terus melakukan 

belanja di zara.  

2. Perishability pada hasil penelitian ini menunjukan pengaruh yang cukup 

besar terhadap kelangkaan (scarcity). Perishability terbukti memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kelangkaan (scarcity). Dengan 

hasil estimate sebesar 0.477, zara memproduksi produk fashion dengan 

waktu yang pendek dan daya tahan dari produk singkat dapat menarik 

konsumen dan membuat konsumen tertarik dengan produk fashion zara 

yang langka atau limited.  

3. Harga yang rendah menujukan pengaruh terhadap sikap konsumen terhadap 

fast fashion retail. Low price terbukti memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap attitude toward fast fashion retail. Dapat disimpulkan 

bahwa konsumen akan tertarik melakukan belanja di zara ketika harganya 

rendah atau discount. Zara berusaha memberikan harga yang terjangkau 

untuk memenuhi keinginan konsumen atas produk yang dimana membuat 

konsumen tertarik dengan produk fast fashion. Dengan nilai estimasi 0.319, 

zara harus dapat menetapkan harga yang tepat di setiap produk fashion yang 

di produksinya seusai dengan tema atau segmen yang ada. 

4. Pembelian implusif merupakan faktor yang dapat meciptakan emosi 

konsumen pasca pembelian. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

impulse buying memiliki pengaruh terhadap negative emotion. Dengan nilai 

estimasi sebesar 0,222, maka zara harus dapat meningkatkan sistem retur 
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yang dimana konsumen bisa menukar barang yang sudah dibeli dan akan 

mengurangi emosi konsumen pasca pembelian. Zara dapat melakukan 

sistem retur dengan adanya persyaratan seperti jangka waktu konsumen 

dapat melakukan retur, zara dapat menetapkan waktu 1 bulan untuk sistem 

retur, jangan hanya sebatas sekian hari atau seminggu tapi lebih baik satu 

bulan karna dalam penelitian ini responden adalah pelajar/mahasiswa dan 

pendidikan terakhir S1 dimana mayoritas konsumen baru mulai bekerja, 

anak SMA/Sederajat, sebagai mahasiswa/i dimana konsumen mempunyai 

aktivitas yang padat dan tidak memiliki waktu untuk menukar barang jika 

waktu penukaran barang nya sebatas harian atau seminggu. Jika jangka 

waktu return 1 bulan maka konsumen akan memiliki rasa lebih tenang karna 

jangka waktu yang diberikan oleh zara panjang sehingga konsumen dapat 

menyesuaikan waktu aktivitasnya dengan berbelanja. Selain adanya jangka 

waktu 1 bulan, agar menguntungkan zara juga maka zara harus mengecek 

adanya bukti pembelian produk tersebut atau yang disebut dengan struk 

belanja dan produk yang dibeli masih menggunakan price tag zara serta 

tidak adanya noda atau kerusakan dari produk tersebut. Jadi dengan 

meningkatkan sistem retur akan mengurang rasa emosi negative konsumen 

pasca pembelian.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Pada sub bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil analisis dan 

pembahasan pada penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

membuktikan hubungan variabel perishability terhadap scarcity. Kemudian 

membuktikan variabel scarcity dan low price terhadap attitude toward fast 

fashion retail. Selain itu membuktikan variabel attitude toward fast fashion retail 

terhadap impulse buying dan yang terakhir impulse buying terhadap negative 

emotion. Berdasarkan hasil analisi yang telah di jelaskan, pada penelitian ini 

menunjukan 3 variabel terbukti signifikan dan 2 variabel terbukti tidak memiliki 

pengaruh. Dalam pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Perishability terbukti memiliki pengaruh positif terhadap scarcity pada hasil 

penelitian ini. 

2. Scarcity terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap attitude toward fast 

fashion retail pada hasil penelitian ini. 

3. Low price terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap attitude 

toward fast fashion retail pada hasil penelitian ini. 

4. Attitude toward fast fashion retail terbukti memiliki positif pengaruh terhadap 

impulse buying pada hasil penelitian ini. 

5. Impulse buying terbukti memiliki pengaruh positif terhadap negative emotion  
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5.2. Saran 

Hasil analisis, pembahasan, implikasi manajerial, dan kesimpulan dari 

penelitian ini dapat dijadikan saran untuk perusahaan fast fahion retail zara. Saran 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap fast 

fashion retail khususnya pada retail Zara sehingga dapat membangun perusahaan 

retail yang baik di mata konsumen dan menarik konsumen untuk melakukan 

belanja di zara. Selain itu, zara juga dapat meningkatkan style fashion dengan 

mengikuti permintaan konusmen selain mengikuti tren yang ada. Berikut saran 

yang dapat diberikan kepada perusahan dan untuk peneliti selanjutnya adalah 

sebagi berikut:  

1. Bagi Perusahaan Zara  

Zara perlu menetapkan harga yang terjangkau untuk usia 21-25 tahun 

dengan harga yang lebih rendah hal terebut dapat di sesuaikan dengan 

pengualaran rata-rata responden Rp 3.000.000 – 5.000.000. Hal tersebut dapat 

menarik perhatian konsumen untuk berbelanja di zara karna harga yang tertera 

dapat dijangkau oleh konsumen dan kosumen akan mempunyai pendapat yang 

baik terhadap brand zara karna memiliki kesesuaian dengan apa yang 

diingikan oleh konsumen. Zara juga harus meningkatkan kepercayaan 

konsumen terhadap zara dengan cara terus mengikuti perkembangan fashion 

karna dalah hasil penelitian ini kosumen mempunyai pendapat yang baik 

terhadap zara, maka zara harus dapat mempertahankan dan meningkatkan 
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kepercayaan konsumen terhadap zara agar konsumen makin tertarik untuk 

berbelanja di zara. 

2. Keterbatasan Penelitian dan Saran Peneliti Selanjutnya 

Karakteristik desain penelitian deskriptif yang hanya dapat memotret 

fakta empiris untuk menguji hipotesis dapat di pandang sebagai salah satu 

keterbatasan pada penelitian ini yang menyebabkan dampak negatif scarcity 

belum dapat ditangkap dalam penelitian ini. Hasil kesimpulan dari penelitian 

ini dapat menajdi saran bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tema 

tentang fast fashion di Indonesia adalah sebagai berikut: 

a Peneliti selanjutnya dapat melakukan pengujian kembali kepada variabel 

scarcity dengan menyesuaikan tema atau season dari brand zara atau brand 

fast fashion lainnya. Maksud dari menyesuaikan tema dan season adalah tidak 

semua produk yang di display di store merupakan produk yang langka, 

sebagai contoh beberapa bulan lalu H&M melakukan launching produk yang 

bertema We The Fest (WTF) atau acara festival music. Dimana produk yang 

diluncurkan designnya bertema sesuai dengan festival music dan produk 

tersebut hanya ada beberapa bulan saja. Peneliti selanjutnya dapat menguji 

kembali variabel scarcity dengan cara tersebut karna lebih masuk dengan 

produk yang langka atau limitied yang hanya ada ketika acra akan 

berlangsung.  
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b Dalam penelitian ini memilih responden menjadi salah satu keterbatasan karna 

responden yang mengikuti penelitian ini harus benar-benar yang tau dan 

mengikuti perkembangan fashion di Indonesia. Jadi penenelitian selanjutnya 

di sarankan dapat memilih respoden yang lebih spesifikasi dimana pria dan 

wanita yang mengikuti perkembangan fashion seperti influencer-influencer di 

Indonesia. Karna influencer diharuskan mengikuti perkembangan yang ada di 

Indonesia terutama perkembanagan fashion di Indonesia. Influencer pun 

menjadi salah satu acuan dalam dunia fashion.  
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Lampiran 1: Kuesioner (Lanjutan) 
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Lampiran 1: Kuesioner (Lanjutan) 
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Lampiran 1: Kuesioner (Lanjutan) 
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Lampiran 1: Kuesioner (Lanjutan) 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas pretest 

1. Perishability 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .787 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 53.842 

df 6 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 PRS 1 PRS 2 PRS 3 PRS 4 

Anti-image Covariance PRS 1 .422 -.113 -.004 -.186 

PRS 2 -.113 .374 -.182 -.147 

PRS 3 -.004 -.182 .669 -.039 

PRS 4 -.186 -.147 -.039 .366 

Anti-image Correlation PRS 1 .791a -.285 -.007 -.474 

PRS 2 -.285 .778a -.364 -.396 

PRS 3 -.007 -.364 .837a -.079 

PRS 4 -.474 -.396 -.079 .767a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

PRS 1 .853 

PRS 2 .895 

PRS 3 .706 

PRS 4 .884 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas pretest (Lanjutan) 

2. Scarcity 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .585 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 51.398 

df 6 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

 SCR 1 SCR 2 SCR 3 SCR 4 

Anti-image Covariance SCR 1 .531 -.315 .073 .003 

SCR 2 -.315 .422 -.055 -.084 

SCR 3 .073 -.055 .355 -.254 

SCR 4 .003 -.084 -.254 .334 

Anti-image Correlation SCR 1 .504a -.665 .168 .007 

SCR 2 -.665 .622a -.143 -.225 

SCR 3 .168 -.143 .580a -.736 

SCR 4 .007 -.225 -.736 .607a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 2 

SCR 1 .578 .752 

SCR 2 .827 .403 

SCR 3 .789 -.525 

SCR 4 .846 -.417 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas pretest (Lanjutan) 

 

3. Low Price 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .806 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 143.079 

df 6 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 LP 1 LP 2 LP 3 LP 4 

Anti-image Covariance LP 1 .079 -.062 .023 -.051 

LP 2 -.062 .091 -.049 -.004 

LP 3 .023 -.049 .280 -.083 

LP 4 -.051 -.004 -.083 .134 

Anti-image Correlation LP 1 .746a -.729 .157 -.489 

LP 2 -.729 .789a -.307 -.037 

LP 3 .157 -.307 .865a -.429 

LP 4 -.489 -.037 -.429 .844a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

LP 1 .962 

LP 2 .964 

LP 3 .900 

LP 4 .959 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas pretest (Lanjutan) 

4. Attitude Toward Fast Fashion Retail 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .807 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 108.297 

df 6 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 ATF 1 ATF 2 ATF 3 ATF 4 

Anti-image Covariance ATF 1 .304 -.137 .003 -.047 

ATF 2 -.137 .226 -.062 -.019 

ATF 3 .003 -.062 .161 -.116 

ATF 4 -.047 -.019 -.116 .168 

Anti-image Correlation ATF 1 .848a -.523 .012 -.209 

ATF 2 -.523 .835a -.326 -.096 

ATF 3 .012 -.326 .770a -.705 

ATF 4 -.209 -.096 -.705 .786a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

ATF 1 .892 

ATF 2 .930 

ATF 3 .936 

ATF 4 .936 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas pretest (Lanjutan) 

5. Impulse Buying 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .788 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 103.538 

df 6 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 IBY 1 IBY 2 IBY 3 IBY 4 

Anti-image Covariance IBY 1 .315 -.098 .004 .003 

IBY 2 -.098 .114 -.089 -.008 

IBY 3 .004 -.089 .133 -.093 

IBY 4 .003 -.008 -.093 .429 

Anti-image Correlation IBY 1 .855a -.518 .019 .007 

IBY 2 -.518 .719a -.721 -.035 

IBY 3 .019 -.721 .747a -.389 

IBY 4 .007 -.035 -.389 .902a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

IBY 1 .874 

IBY 2 .958 

IBY 3 .952 

IBY 4 .832 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas pretest (Lanjutan) 

6. Negative Emotion 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .660 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 137.742 

df 6 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 NGE 1 NGE 2 NGE 3 NGE 4 

Anti-image Covariance NGE 1 .109 -.102 .034 -.059 

NGE 2 -.102 .160 -.061 .052 

NGE 3 .034 -.061 .106 -.079 

NGE 4 -.059 .052 -.079 .086 

Anti-image Correlation NGE 1 .672a -.771 .313 -.608 

NGE 2 -.771 .657a -.472 .442 

NGE 3 .313 -.472 .681a -.823 

NGE 4 -.608 .442 -.823 .632a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

NGE 1 .950 

NGE 2 .908 

NGE 3 .941 

NGE 4 .941 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 3: Hasil Uji Reliabilitas Pretest 

 

1. Perishability 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.846 4 

 

2. Scarcity 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.758 4 

 

3. Low Price 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.961 4 
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Lampiran 3: Hasil Uji Reliabilitas Pretest (Lanjutan) 

 

4. Attitude Toward Fast Fashion Retail 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.941 4 

 

5. Impulse Buying 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.925 4 

 

6. Negative Emotion 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.951 4 
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Lampiran 4a: Measurement Model Fit 1 
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Lampiran 4b: Output Standardlized Regression Weight 1 

 

 

 

Aspek Pembentuk Negative Emotion..., Amiko Ajeng Oktadwianti, Ma.-IBS, 2018



112 
 

Indonesia Banking School 
 

Lampiran 4c: Measurement Model Fit 2 
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Lampiran 4d: Output Standardlized Regression Weight 2 

 

 

 

 

Aspek Pembentuk Negative Emotion..., Amiko Ajeng Oktadwianti, Ma.-IBS, 2018



114 
 

Indonesia Banking School 
 

Lampiran 5a: Overall Model Fit 

Lampiran 5b: Output Standardlized Regression Weight (Overall Model Fit) 
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Lampiran 5c: Model Fit Summary 

Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 276 

Number of distinct parameters to be estimated: 51 

Degrees of freedom (276 - 51): 225 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 635,873 

Degrees of freedom = 225 

Probability level = ,000 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 51 635,873 225 ,000 2,826 

Saturated model 276 ,000 0   

Independence model 23 3467,652 253 ,000 13,706 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,441 ,733 ,672 ,597 

Saturated model ,000 1,000   

Independence model ,844 ,201 ,128 ,184 
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Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,817 ,794 ,873 ,856 ,872 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,889 ,726 ,776 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 410,873 339,397 489,990 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 3214,652 3028,088 3408,539 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 4,447 2,873 2,373 3,427 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence model 24,249 22,480 21,175 23,836 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,113 ,103 ,123 ,000 

Independence model ,298 ,289 ,307 ,000 
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AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 737,873 758,444 889,333 940,333 

Saturated model 552,000 663,328 1371,668 1647,668 

Independence model 3513,652 3522,930 3581,958 3604,958 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 5,160 4,660 5,713 5,304 

Saturated model 3,860 3,860 3,860 4,639 

Independence model 24,571 23,266 25,927 24,636 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 59 63 

Independence model 13 13 
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