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ABSTRACT 

 
Shopping is the activity that everyone can enjoy. The trend in the 

community built effects that the student at university want to have and wear a 
good stuff. When they see something attractive, they will buy because they a 
perspective that the stuff is good. The purpose of this study is to determine the 
effect hedonism, fashion involvement, and emotional gratification toward impulse 
buying. 

The object of this research is a retail shop, The Goods Dept. The data in 
this study were collected by distributing questionnaires to consumers who have 
purchased anything at The Goods Dept. This research is descriptive quantitative 
research with 125 respondents were collected by convenience sampling method. 

Results of this study indicate there are two variables that proved 
significant and supported by data, 1) hedonism positive effect to impulse buying, 
2) fashion involvement positive effect to impulse buying. Then, there is one 
variable is not significant and is not supported by the data, that is emotional 
gratification to impulse buying. 

 

Keywords: Hedonism, Fashion Involvement, Emotional Gratification, Impulse 

Buying.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

  Pada zaman modern seperti ini, belanja merupakan suatu aktivitas yang 

menyenangkan bagi banyak orang di berbagai kalangan dan sering dilakukan oleh 

masyarakat. Banyak alasan yang menyebabkan seseorang melakukan kegiatan berbelanja. 

Secara umum, orang berbelanja untuk memenuhi kebutuhan pokok. Walaupun demikian, 

sering juga orang berbelanja hanya untuk memenuhi hasrat atau dorongan dari dalam 

dirinya untuk membeli sesuatu. Paling tidak sebulan sekali orang meluangkan waktunya 

untuk berbelanja bulanan. Belanja merupakan gaya hidup tersendiri, bahkan telah menjadi 

suatu kegemaran. Sebagian orang menganggap bahwa kegiatan berbelanja merukapan 

kegiatan yang dapat menghilangkan penat, stress, mengahabiskan uang dan dapat 

mengubah suasana hati seseorang.  

Masyarakat melakukan transaksi jual beli di pasar, pembeli dapat melakukan 

pembelian secara terencana (planned) atau tidak terencana (unplanned). Pembelian 

terencana adalah aktifitas yang terjadi karena ada masalah dan sudah muncul niat untuk 

membeli sesuatu sebelum pembelian tersebut terjadi. Sedangkan pembelian tidak 

terencana adalah aktifitas pembelian yang terjadi karena adanya dorongan untuk membeli 

yang disebabkan karena melihat pajangan, iklan, percobaan barang baru atau kedatangan 

tenaga penjual (Levy, 2004).  
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Pembelian tidak terencana atau dapat disebut juga sebagai pembelian impulsif, 

yaitu keputusan pembelian yang dibuat oleh konsumen langsung ditempat pembelian pada 

saat konsumen tersebut melihatnya (Levy, 2004). Pembelian impulsif adalah 

kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian secara spontan, tidak terefleksi, 

secara terburu-buru dan didorong aspek psikologi emosional terhadap suatu produk dan 

tergoda dari kegiatan persuasi yang dilakukan pemasar (Rook & Fisher, 1995). Pembelian 

impulsif merupakan kegiatan yang menghabiskan uang, dan kebanyakan digunakan untuk 

membeli produk yang low involvement (produk keterlibatan rendah). Pembeli impulsif 

lebih memungkinkan untuk mengalami pengalaman membeli secara spontan, tiba-tiba, 

dan tidak berencana untuk membeli sebelumnya. Produk impulsif kebanyakan merupakan 

barang-barang yang diinginkan untuk dibeli, namun bukan merupakan barang yang 

dibutuhkan konsumen. 

Menurut Irawan (2007), terdapat 10 karakter konsumen Indonesia, salah satunya 

adalah karakter “Tidak Terencana”, yang berarti bahwa konsumen Indonesia termasuk 

konsumen yang tidak terbiasa merencanakan sesuatu. Salah satu bentuk perilaku 

konsumen yang tidak mempunyai perencanaan adalah terjadinya pembelian impulsif. 

Seperti yang sebagian besar orang alami, mereka seringkali berbelanja melebihi apa yang 

direncanakan semula.  

Dalam topik yang terlibat pada penulisan ini, pembelian impulsif bisa terjadi 

karena perkembangan fashion melesat dengan begitu cepat. Globalisasi telah membuat 

pertumbuhan industri fashion dan mendorong sifat serta budaya konsumen secara 

signifikan di berbagai segmen konsumen. Pergeseran nilai – nilai budaya, selera 

konsumen, dan minat beli terhadap produk desainer ini bisa dibilang hal paling penting 
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yang dihadapi oleh manajer pemasaran saat ini. Sebagian besar perusahaan manufaktur 

desainer pakaian mencoba untuk menjembatani antarbudaya dan membangun perpaduan 

budaya di seluruh segmen konsumen yang dapat merangsang minat semua orang dalam 

mode berpakaian (Rajagopal, 2010). 

Meningkatnya pertumbuhan ide di kalangan mahasiswa membuat mereka 

menginginkan pekerjaan yang lebih baik, karena terdorong oleh budaya westernisasi dan 

ketersediaan untuk dapat membeli atau menggunakan barang atau jasa dan berbagai 

macam produk dalam rangka menjaga tren zaman sekarang (Dhurup, 2014).  

Jika seseorang ingin membeli sesuatu produk atau menggunakan jasa, pasti 

mempunyai dorongan dari dalam dirinya dengan apa yang dia lihat. Perasaan konsumen 

sangat berpengaruh dalam pembelian suatu produk, jika perasaan yang dirasakan positif 

maka keinginan untuk mengetahui produk itu lebih lanjut dan membelinya akan lebih 

besar, begitu juga sebaliknya, jika perasaan yang dirasakan negatif, maka berbelanja 

terasa sangat tidak menyenangkan. Kenikmatan dan kesenangan saat berbelanja 

mencerminkan nilai emosional seseorang yang mempunyai dimensi penting dalam 

pengalaman berkonsumsi seseorang, pengalaman itu disebut juga sebagai hedonisme. 

Seperti yang akan penulis bahas disini, keterlibatan mode telah melaju sangat 

pesat khususnya di Indonesia. Fashion dari luar maupun dalam negeri sangat cepat 

berganti, hal – hal tersebut membuat pengaruh yang cukup signifikan bagi masyarakat 

luas. Contohnya, ketika seseorang sedang berjalan – jalan kesebuah mall, mereka melihat 

orang lain menggunakan sepatu yang bagus dan enak dilihat, lalu mereka melewati toko 

sepatu yang menjual sepatu tersebut, melihatnya, lalu membelinya. Itu adalah hubungan 
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antara keterlibatan mode seseorang dengan emosi yang ada pada diri kita yang 

mengakibatkan kita melakukan pembelian secara impulsif. Contoh lainnya, ketika 

menjelang hari raya lebaran atau natal orang – orang yang jalan ke tempat perbelanjaan 

akan melihat – lihat baju, celana, sepatu atau aksesoris lainnya yang berbau hari raya. 

Misalnya karena natal maka banyak toko yang memamerkan baju berwarna merah, atau 

saat lebaran banyak baju muslim. Ketika seseorang melihat baju tersebut dari jauh, maka 

akan ada daya tarik untuk melihatnya lebih dekat, lalu melihat – lihat model lainnya dan 

merasa butuh untuk membeli baju tersebut. Kegiatan seseorang yang dilakukan saat itu 

tidak sadar bahwa mereka memiliki emosi positif terhadap adanya hari raya yang akan 

tiba sehingga dibutuhkan baju itu, lalu berakhir dengan membelinya. Perilaku itu semua 

merangkum keterlibatan mode, hedonisme, kepuasan emosional dengan pembelian 

impulsif. 

Studi mengenai keterlibatan mode, hedonisme dan kepuasan emosional telah 

memacu dearah penelitian, khususnya daerah Jakarta dan sekitar karena tampak jelas 

pengaruh ketiga variabel tersebut dengan perilaku orang – orang yang rela mengeluarkan 

uang yang lebih banyak dari biasanya untuk membeli sebuah pakaian. Apalagi pakaian 

yang sebelumnya tidak ingin mereka beli, namun setelah melihatnya ditoko, keinginan 

untuk membeli muncul. 

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan apakah variabel – variabel yang 

disebutkan dapat menginisiasi munculnya perilaku pembelian secara impulsif pada 

konsumen.  

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 
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Sesuai dengan topik, unit analisis dari penelitian ini adalah Mahasiswa - 

Mahasiswi, yaitu pria / laki – laki dan wanita yang pernah membeli barang di toko ritel 

the goods dept. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sudut pandang 

perilaku konsumen untuk melihat pengaruh dari busana, hedonisme, dan kepuasan 

emosional terhadap perilaku pembelian impulsif.  

1.3 Rumusan Masalah 

Dari penjelasan di atas, maka penulis menentukan research question dari 

penelitian ini, yaitu :  

a. Apakah hedonism berpengaruh positif terhadap impulse buying? 

b. Apakah emotional gratification berpengaruh positif terhadap impulse buying? 

c. Apakah fashion involvement berpengaruh positif terhadap impulse buying? 

d. Apakah variable yang paling mempengaruhi impulsive buying? 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah hedonism berpengaruh positif 

terhadap impulsive buying. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah emotional gratification berpengaruh 

positif terhadap impulsive buying. 
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c. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah fashion involvement berpengaruh 

positif terhadap impulsive buying. 

d. Untuk mengetahui variable mana yang paling mempengaruhi impulsive buying. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Perusahaan 

Perusahaan akan mengetahui apa yang dirasakan seorang konsumen jika datang ke 

toko tersebut sehingga perusahaan bias memaksimalisasikan peluang yang ada akan 

informasi yang disampaikan di penelitian ini. 

2. Manfaat Bagi Konsumen 

Penelitian ini dapat menyajikan informasi mengenai keterlibatan mode, peran 

hedonisme, dan kepuasan emosional seseorang terhadap perilaku pembelian impulsif 

sehingga konsumen dapat mengevaluasi barang yang akan dibelinya. 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Perilaku Konsumen  

 Ganapathi (2012) menyatakan perilaku konsumen adalah tindakan yang 

menggunakan atau memakai barang dan jasa. Perilaku ini hasil dari individu itu sendiri 
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maupun pengaruh lingkungan sekitar. Konsumen sering membeli barang dengan 

keinginan jika orang melihat ia memakai atau menggunakan barang dan jasa, orang 

tersebut akan menyukainya. Dengan demikian, perilaku merupakan pengaruhn dari 

hasil interaksi dan tekanan dari pribadi konsumen yang terdorong dalam lingkungan 

yang ada.  

  Solomon (2009) dalam Dhurup (2014), mengatakan bahwa perilaku 

konsumen adalah ilmu mengenai proses ketika individu atau grup melakukan 

pemilihan, pembelian, pemakaian, dan membuang produk, jasa, ide, atau pengalaman 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Konsumen dapat terdiri dari 

berbagai jenis, mulai dari anak kecil, remaja, orang tua, laki – laki, perempuan, dan juga 

perusahaan. Jenis barang yang dapat dikonsumsi beragam pula, dapat berupa makanan 

ringan, alat masak, musik, dan lain - lain.  

Perilaku konsumen adalah sebuah prosess yang merefleksikan interaksi antara 

produsen dengan konsumen pada saat terjadi pembelian dan bukan hanya proses dimana 

konsumen membayar sejumlah barang atau jasa. Proses pertukaran nilai atau value 

antara dua atau lebih individu maupun organisasi adalah bagian dari pemasaran yang 

sangat penting. Jadi perusahaan juga harus melihat proses perilaku konsumen tidak 

hanya dari proses pembelian saja, namun juga melihat dari proses sebelum pembelian, 

ketika membeli, dan proses setelah terjadinya pembelian. 

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa perilaku konsumen merupakan suatu hal 

yang penting untuk dipahami dalam dunia pemasaran maupun dalam kegiatan suatu 

bisnis. Hal itu merupakan alasan mengapa perilaku konsumen dijadikan sebagai cabang 

dari ilmu pengetahuan. Selain itu, perilaku konsumen merupakan dasar bagi marketer 
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untuk lebih mengenal siapa dan bagaimana konsumen yang akan dan harus dihadapi. 

Sehingga ia bisa merancang suatu pendekatan yang tepat untuk konsumennya. 

2.1.1.1 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

 Setiap konsumen dalam melakukan pembelian seringkali dipengaruhi oleh faktor 

– faktor yang berbeda, baik mengenai produk yang akan dibeli maupun produk yang 

pernah dikonsumsi oleh konsumen. Menurut Kotler dan Keller (2009), terdapat 4 

(empat) faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu :   

1. Faktor Budaya 

Faktor budaya merupakan faktor penentu yang paling dasar bagi keinginan dan perilaku 

seseorang karena dari faktor ini seseorang tidak ingin disamakan dengan orang lain 

yang berbeda dengan latar belakang mereka. Budaya, sub-budaya dan kelas social 

pembeli adalah faktor – faktor kebudayaan. Perbedaan antara kelas social yang satu 

dengan kelas social yang lainnya disebabkan oleh faktor – faktor seperti kesehatan, 

tingkat pendapatan, pendidikan, dan jabatan. 

2. Faktor Sosial 

Dalam faktor sosial ini yang ikut mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan 

pembelian adalah bagaimana peran atau status seseorang di dalam keluarganya, begitu 

juga peran atau status dalam kelompok atau organisasi. 

3. Faktor Pribadi 

Faktor pribadi merupakan keputusan yang diambil oleh seseorang pembeli dalam 

melakukan pembelian sangat dipengaruhi oleh ciri – ciri kepribadiannya, termasuk usia, 

pekerjaan, konsidi ekonomi, gaya hidup, dan konsep dari bagaimana seseorang menilai 

dirinya sendiri. 
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2.1.2 Impulse Buying 

Impulse buying adalah pembelian tiba-tiba dan segera dilakukan tanpa tujuan 

pra-belanja di muka atau produk yang telah direncanakan sebelumnya. Seperti yang 

dikatakan oleh Rook (1987), perilaku pembelian secara impulsif sering muncul karena 

adanya kehadiran objek stimulus yang muncul secara langsung dan sering disertai 

dengan perasaan gembira, kepuasan dan dorongan yang kuat untuk membeli. Sehingga 

konsumen tidak berpikir tentang konsekuensi dari pembelian yang dilakukan yang akan 

terjadi setelah pembelian (post purchase). Dorongan untuk membeli sulit untuk dilawan 

karena hal ini menciptakan pengalaman yang menyenangkan saat berbelanja. Setiap 

kegiatan yang dilakukan dalam proses keputusan konsumen saat membeli akan 

memiliki motivasi yang berbeda.  

Impulse buying terjadi ketika orang mengalami dorongan untuk membeli suatu 

produk tanpa pertimbangan mengapa dan untuk apa produk itu dibeli. Dorongan itu 

kadang tidak tertahankan, karena itu konsumen merasa kehilangan kendali dan kurang 

memperhatikan konsekuensi jika ia mengkonsumsi produk tersebut. (Verhagen and 

Dolen, 2011). Seseorang juga kadang melakukan pembelian dengan tidak memikirkan 

terlebih dahulu apakah barang yang mereka beli sangat mereka sukai, mereka membeli 

barang sesuai dengan kebutuhannya, atau mereka memang menyukai berbelanja secara 

tidak terencana (Kbasivar dan Yarahmadi, 2011) 

Menurut Beatty dan Ferrell (1998) dalam Ltifi (2013), impulse buying adalah 

pembelian tiba – tiba dengan cepat tanpa ada keinginan sebelumnya untuk membeli 

suatu barang tertentu atau untuk memenuhi kebutuhan yang ada. 
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Rook (1987) melaporkan bahwa dorongan pembelian biasanya terjadi ketika 

konsumen merasa termotivasi sehingga terjadi dorongan keinginan untuk membeli 

barang secara langsung. Seorang individu dengan perilaku pembelian secara impulsif 

kurang mempertimbangkan konsekuensi atau tidak berfikir dengan hati – hati sebelum 

melakukan pembelian. Pembelian impulsif terjadi ketika konsumen mengalami 

dorongan secara tiba – tiba, seringkali dorongan itu kuat dan gigih yang menyebabkan 

konsumen ingin membeli sesuatu dengan segera. Rook (1987) mengidentifikasi lima 

unsur penting dalam dorongan pembelian: keinginan yang tiba – tiba dan spontan untuk 

bertindak, keadaan psikologis yang tidak seimbang, timbulnya konflik psikologis, dan 

kurangnya perhatian konsumen mengenai konsekuensi dari dorongan pembelian. 

2.1.3 Hedonism 

 Hedonisme diartikan sebagai pandangan hidup yang mengganggap seseorang 

akan merasa bahagia jika ia mencari kebahagiaan menurut dirinya sebanyak mungkin dan 

menghindari kemungkinan munculnya kesedihan – kesedihan didalam hidup mereka 

(Suseno, 1987). Menurut Veenhoven (2003) hedonisme adalah cara hidup manusia yang 

ditandai dengan keterbukaannya kepada orang lain mengenai pengalaman yang 

menyenangkan yang telah dialami. Teori hedonisme dapat dibagi menjadi dua jenis 

berbeda yaitu, hedonisme psikologis menyatakan bahwa semua tindakan terjadi untuk 

mencapai kesenangan yang lebih besar lagi dari sebelumnya, sedangkan hedonisme 

normative berpendapat bahwa semua tindakan terjadi untuk memaksimalkan kesenangan 

diri sendiri maupun semua yang ada disekitar kita. (Hills, 2008) 

Dhurup (2012) mengatakan bahwa hedonisme adalah karakter yang mengukur 

sejauh mana konsumen menemukan kesenangannya dalam berbelanja di toko, hal ini 
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diperkuat oleh Pacheco dan Owen (2014) yang mengatakan bahwa konsumen merasa 

penting untuk memberikan kesenangan pada diri sendiri dan memanjakan diri sendiri, 

ketika berbelanja seseorang merasa sedang mengeksplor dunia yang baru, membuat 

mereka bersemangat dan senang (Foroughi, 2014) 

Hedonisme adalah dimensi penting dalam mengevaluasi pengalaman 

berkonsumsi seseorang. Menurut penelitian sebelumnya, penelitian ini mendefinisikan 

hedonisme yang dirasakan oleh konsumen sebagai dimensi yang mencerminkan nilai 

emosional pengalaman konsumsi mereka, yang merupakan kenikmatan dan kesenangan 

yang diterima kembali oleh mereka. (Babin, Darden and Griffin, 1994) 

 Ada dua pendapat lain mengenai hedonism, yang pertama hedonism itu adalah 

sesuatu perbuatan yang wajar dan alami, yang kedua adalah perilaku yang berlebihan 

dan merusak moral. Di satu sisi hedonisme dianggap sama saja dengan selera yang baik 

atau cara menjalani hidup dengan baik, tetapi di sisi lain diartikan juga dengan 

ketergantungan, perilaku yang tidak bertanggung jawab dan tidak bijaksana. 

(Veenhoven, 2003) 

2.1.4 Fashion Involvement 

Fashion, pada umumnya orang mengartikannya dengan pakaian baik pakaian 

pria maupun wanita. Dalam pembahasan ini, pengertian fashion tidak hanya untuk 

pakaian saja, tetapi meliputi seluruh item produk yang mempunyai pengertian dan 

simbol kebudayaan. Solomon dalam Dhurup (2014) menyatakan bahwa  fashion terdiri 

atas orang dan organisasi yang terlibat dalam penciptaan pengertian – pengertian 

simbolis dan mengantarkan pengertian itu pada barang – barang budaya. Dengan 

demikian, produk fashion sebagai hasil dari sistem fashion meliputi seluruh tipe 
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fenomena budaya termasuk musik, seni, arsitektur, dan bahkan ilmu pengetahuan. 

Mengingat ini berbagai konsep, busana bisa menjadi fokus utama untuk kegiatan yang 

menarik dalam kehidupan setiap individu. Contohnya, pendapat bahwa sifat terus 

menerus dan siklus dalam berbusana berarti bahwa orang sering tertarik ke dalam mode 

zaman sekarang dan konsumen tersebut menempatkan perhatian serius pada pakaian 

yang mereka gunakan yang akan membuat mereka menjadi lebih bergaya. 

Secara lebih jauh, praktek bisnis yang berlangsung bisa dikategorikan sehagai 

prosess fashion. Sistem fashion yang terus berkembang pada masyarakat bukan hanya 

bisa menghasilkan budaya kelas tinggi, tetapi juga bisa menghasilkan budaya populer. 

Disisi lain, budaya populer akan mengalami prosess forgetting (dilupakan oleh 

pengikutnya) ketika munculnya budaya populer baru yang lebih menarik dan lebih 

banyak diminati oleh masyarakat. Semakin banyak diminati orang, budaya populer akan 

semakin banyak pengikutnya. Ketika pengikutnya sudah bosan dan berpaling pada 

budaya populer baru, budaya lama akan terlupakan. Namun demikian, pada suatu saat 

orang akan kembali menghidupkan budaya populer yang telah tenggelam tersebut. 

Fashion selalu berfokus pada interaksi konsumen melalui mode berpakaian 

sebagai dorongan untuk membeli atau sekedar melihat – melihat saja di pasar. Semakin 

banyak mode pakaian menempati kedudukan penting dalam kehidupan konsumen, 

semakin besar keterlibatan itu dalam produk mode pakaian (O’Cass, 2004). Menurut 

Shang, Chen dan Sheng (2005) fashion involvement  seseorang dapat dilihat 

berdasarkan penampilan diri yang up-to-date dalam tren, pengumpulan informasi 

tentang torend dan mengikuti tren masyarakat dan menampilkan diri sebagai tren 

tersebut. 
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2.1.5 Emotional Gratification 

 Setiap orang selalu mempunyai perasaan atau emosi yang berbeda - beda. 

Keadaan emosional kita bervariasi sepanjang hari dalam fungsi dari apa yang terjadi 

kepada kita dan dari apa yang kita rasakan. Namun, kita mungkin tidak selalu sadar 

akan hal itu, artinya, kita mungkin tidak tahu atau mengungkapkan dengan kejelasan 

mengenai emosi yang kita alami di saat tertentu. 

Definisi mengenai emosi negatif telah dihindari oleh banyak peneliti karena sifat 

mereka menyebar. Sedangkan emosi positif memiliki kualitas yang khas yang 

memungkinkan seseorang untuk membedakan mereka dari yang lain, emosi positif 

cenderung untuk berbaur bersama ke dalam suatu keseluruhan yang tidak 

memungkinkan untuk melepaskan diri. Upaya peneliti telah menyebabkan banyaknya 

pengertian mengenai emosi positif.   

Emosi adalah pengalaman yang sangat kompleks dan, untuk 

mengekspresikannya, kita dapat menggunakan berbagai macam istilah, selain gerak 

tubuh dan sikap. Bahkan, sebagai penyair yang baik menunjukkan pada kita, kita bisa 

menggunakan semua kata – kata dari sebuah kamus untuk mengekspresikan emosi yang 

berbeda. Oleh karena itu, karena perluasan tak terbatas dari fenomena emosional, adalah 

mustahil untuk membuat deskripsi lengkap tentang semua emosi yang dapat kita alami. 

Namun, kosa kata biasa untuk menggambarkan emosi cukup dikurangi dan begitu, ia 

memungkinkan orang-orang dengan latar belakang budaya yang berbeda, untuk 

disamakan. (Gonzales, 1998) 

 Kesenangan dan gairah merupakan dua respon emosi yang positif pada diri 

konsumen. Sherman (1997) menemukan bahwa perasaan yang diciptakan dari 
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pengalaman jasa adalah sesuatu yang penting untuk sebuah ritel. Babin dan Babin 

(2011) berpendapat bahwa perasaan yang terbentuk dalam lingkungan toko ritel, 

mempengaruhi nilai yang dirasakan dan juga niat pembelian seseorang terhadap 

sesuatu. Sedangkan O’cass (2005) berpendapat bahwa perasaan – perasaan positif 

seperti kesenangan atau kegembiraan yang dibangun selama pembelian, dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan. Sedangkan perasaan – perasaan negatif yang 

dibangun selama mengkonsumsi jasa dapat berdampak negatif pada evaluasi konsumen. 

Konsumen kadang merasa bersemangat jika pergi ke toko pakaian, merasa nyaman, 

terhibur dan gembira (Lim, 2013; Raajpoot, 2008) 

2.1.6 Hubungan hedonisme dengan impulse buying 

  Dalam arti luas, motivasi berbelanja telah dikategorikan menjadi dua aspek, yaitu 

hedonis dan utilitarian. Dalam Dhurup (2014) Arnold dan Reynolds (2003) mengatakan 

bahwa konsumsi seorang hedonis termasuk aspek – aspek perilaku yang berhubungan 

dengan semua indera dan khayalan yang didorong oleh pikiran menyenangkan jika 

membeli atau mengkonsumsi sebuah produk, dan juga berbelanja sebagai bahan untuk 

ditunjukan ke orang sekitar. Perilaku pembelian impulsif didorong oleh tujuan 

hedonistik atau mencari kesenangan yang menyebabkan konsumen menginginkan 

produk tersebut. (Virvilait dan Saladien (2012) dalam Dhurup (2014)). 

 Perilaku berbelanja utilitarian disisi lain mempunyai karakter yang lebih rasional 

(Babin, Darden & Griffen, 1994). Menurut Overby dan Lee (2006) yang juga dalam 

Dhurup (2014) seorang hedonis mempunyai nilai yang jauh lebih subjektif, personal 

dan mempunyai banyak pengalaman  pada saat berbelanja dari para utilitarian.  
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 Kecenderungan seorang hedonis adalah mempengaruhi konsumen untuk membeli 

suatu barang secara langsung ataupun tidak langsung, oleh emosi yang positif (Amiri, 

2012). Jadi konsumen lebih cenderung terlibat dalam pembelian impulsif ketika mereka 

termotivasi oleh keingingan hedonis (Hausman, 2000). Selain itu, perilaku pembelian 

pakaian yang tidak direncanakan memungkinkan dipengaruhi oleh gaya busana yang 

baru muncul sehingga mendorong konsumen untuk berbelanja. (Goldsmith & Emmert, 

1991). Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut : 

Ho1 : hedonism tidak berpengaruh positif terhadap impulse buying 

Ha1 : hedonism berpengaruh positif terhadap impulse buying 

2.1.7. Hubungan fashion involvement terhadap impulse buying 

Pengertian busana juga melibatkan perilaku konsumsi yang menampilkan selera 

seseorang dan nilai - nilai individu, mengingat bahwa gaya busana biasanya diterima 

oleh kelompok yang besar pada waktu tertentu dan menandakan kedua identifikasi 

sosial dan juga perbedaan (Gronow, 1997 dalam Dhurup, 2014). Istilah ini lebih 

mengacu pada pakaian dan benda – benda yang bisa diletakkan atau dipakai pada tubuh 

manusia (Kaiser, 1997). Dengan demikian, istilah berbusana dapat diterapkan pada 

semua aspek penampilan pribadi seseorang yang memberikan nilai kepada konsumen 

hedonis maupun utilitarian (Bannister & Hogg, 2004). 

Keterlibatan atau pengaruh adalah keadaan yang memotivasi rangsangan atau 

minat yang ditimbulkan oleh stimulus atau situasi tertentu dan ditampilkan melalui sifat 

(O’Cass, 2004). Dalam pemasaran pakaian, pengaruh berbusana mengacu pada sejauh 

mana seorang individu terjebak dalam sejumlah konsep keterlibatan dalam berbusana, 

seperti kesadaran, pengetahuan, minat dan reaksi. Menginggat semua ini sebagai 

Pengaruh Mode..., Ratu Rizki Yusnita, Ma.-IBS, 2015



 
  

16 
 

konsep, busana bisa menjadi tujuan utama untuk kegiatan yang bermakna dan menarik 

dalam kehidupan setiap individu. Seperti yang dikatakan oleh Park et al. (2006) dalam 

Dhurup (2014), keterlibatan mode mengacu pada tingkat kepentingan pada produk 

mode yang berpengaruh kepada perilaku pembelian impulsif. Berdasarkan pernyataan 

diatas, peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut : 

Ho2 : fashion involvement tidak berpengaruh positif terhadap impulse buying  

Ha2 : fashion involvement berpengaruh positif terhadap impulse buying  

2.1.8 Hubungan emotional gratification terhadap impulse buying 

Emosi disebut sebagai perasaan yang kuat, mental atau naluriah yang 

mempengaruhi perilaku konsumen dan hampir tidak bisa dikendalikan (Hawkins, Best 

& Coney, 2001). Meskipun penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada unsur 

menyenangkan yang terlibat dalam pembelian impulsif, namun ada juga bukti yang 

menunjukkan bahwa pembelian impulsif mengurangi keadaan psikologis yang tidak 

menyenangkan. Sebagai contoh, Mick dan DeMoss (1990) mengungkapkan bahwa 

orang kadang – kadang menghargai diri sendiri dengan cara memberikan hadiah kepada 

dirinya adalah cara untuk menyenangkan suasana hati dari hal – hal negatif. Kacen dan 

Lee (2002) menegaskan bahwa konsumen sering memilih untuk mengorbakankan 

kontrol pada dirinya sendiri dan membiarkan untuk melakukan pembelian impulsif jika 

mereka berpikir pembelian tersebut akan membuat perasaan mereka menjadi lebih baik. 

 Para peneliti menegaskan bahwa emosi sangat mempengaruhi tindakan termasuk 

saat ingin melakukan pembelian impulsif (Beatty & Ferrell, 1998 dalam Ltifi, 2013; 

Youn & Faber, 2000). Pembelian impulsif dapat dipengaruhi lebih tinggi oleh daya 

tarik emosional (irasional) daripada penilaian yang rasional seperti harga produk yang 
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ingin dibeli. Selain itu, dalam psikologi sosial, pakaian bisa dilihat sebagai makna 

simbolik yang penting bagi konsumen untuk membangun dan mengekspresikan jati diri 

mereka (Babin dan Babin, 2001). Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti memiliki 

hipotesis sebagai berikut : 

Ho3 : Emotional gratification tidak berhubungan positif dengan impulse buying 

Ha3  : Emotional gratification berhubungan positif dengan impulse buying 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Penelitian – Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian – Penelitian Terdahulu 

No Variabel Jurnal Hasil 

1 Hedonisme 

(HED) 

Monroe, Kent B dan 

Joseph D. Chapman 

Nilai hedonis adalah 

variabel yang berhasil 

penting dan mungkin 
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(1987) 

 

Framing Effects on 

Buyer’s Subjective 

Products Evaluations 

mempengaruhi 

konsumen di masa 

depan melalui keputusan 

konsumen yang diwakili 

oleh dukungan ritel. 

Perhatian khusus 

seorang hedonis adalah 

pada saat berbelanja dan 

memiliki pengalaman 

mengkonsumsi produk 

yang dibeli pada waktu 

itu. 

 

 

 

 

Tabel 2.1 Penelitian – Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

2 Emotional 

Gratification 

(EMG) 

Rook dan Gardner 

(1993) 

 

Impulse Buying’s 

Affective 

Konsumen dengan emosi 

positif menunjukkan 

pembelian impulsif yang 

lebih besar karena perasaan 

yang tidak dibatasi dan 
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Antecedents.  

 

keinginan untuk memberikan 

penghargaan kepada diri 

sendiri dengan membeli 

sebuah barang atau 

menggunakan jasa. 

3 Fashion 

Involvement 

(FAS) 

Park, E.J., Kim, 

E.Y., & Forney, 

J.C. (2006).  

 

A Structural 

Model of Fashion-

oriented Impulse 

Buying Behavior 

Peneliti sebelum mengakatan 

bahwa mahasiswa lebih 

mendukung hubungan positif 

antara fashion involvement 

dan perilaku pembelian 

impulsif yang menunjukkan 

bahwa siswa dengan 

keterlibatan fashion yang 

tinggi lebih memungkinkan 

untu mengalami hasil yang 

positif selama berbelanja. 

 

Tabel 2.1 Penelitian – Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

4 Impulse Buying 

(IMB) 

Dennis W. Rook 

(1987) 

 

The Buying 

Pembelian impulsif 

cenderung mengganggu 

aliran perilaku konsumen, 

berbeda dengan pembelian 
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Impulse kontemplatif yang lebih  

menjadi bagian dari rutinitas 

seseorang. Pembelian 

impulsif lebih bersifat 

emosional, dan lebih 

cenderung dianggap sebagai 

perilaku yang "kurang baik" 

sehingga, konsumen 

cenderung merasa diluar 

kendali ketika melakukan 

pembelian impulsif. 

 

 

 

 

 

 

2.3 Rerangka Konseptual 

 Berdasarkan pembahasan dari rumusan masalah serta landasan teori yang telah 

diungkapkan sebelumnya, maka rerangka pemikirand ari penelitian ini di sajikan sebagai 

berikut: 

Hedonism (HED) 
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H1 (+) 

 

H2 (+) 

 

 H3 (+) 

 

Gambar 2.1 Rerangka Konseptual 

Sumber : Dhurup (2012) 

2.4 Hipotesis Penelitian  

Hipotesis pada penelitian ini adalah: 

Ho1 : Hedonism tidak berpengaruh positif terhadap Impulse Buying 

Ha1 : Hedonism berpengaruh positif terhadap Impulse Buying 

Ho2 : Fashion Involvement tidak berpengaruh positif terhadap Impulse Buying 

Ha2  : Fashion Involvement berpengaruh positif terhadap Impulse Buying  

Ho3 : Emotional Gratification tidak berhubungan positif dengan Impulse Buying 

Ha3 : Emotional Gratification berhubungan positif dengan Impulse Buying 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Fashion Involvement (FAS) 

Emotional Gratification (EMG) 

Impulsive Buying (IMB) 
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3.1 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah toko ritel yang berada di beberapa mall di 

Jakkarta yaitu The Goods Dept. Pada penelitian ini akan ditekankan kepada konsumen 

yang masih duduk di bangku kuliah yang pernah melakukan pembelian di toko The 

Goods Dept. Adapun alasan memilih objek tersebut dikarenakan The Goods Dept 

merupakan salah satu toko ritel yang disukai oleh mahasiswa – mahasiswi karena barang 

– barang yang dijual sangat unik dan selalu mengikuti tren. Penelitian ini dilakukan pada 

tahun 2015, dengan tujuan untuk mengetahui keterkaitan antara beberapa variable yaitu 

hedonism, fashion involvement, emotional gratification dan impulse buying. 

3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini memakai penelitian deskriptif, yaitu  penelitian yang dilakukan 

dengan tujuan untuk menggambarkan atau menguraikan sesuatu, baik itu karakteristiknya 

maupun fungsi yang ada (Malhotra, 2005). 

Desain pada penelitian ini adalah penelitian cross sectional design yaitu riset yang 

melibatkan pengumpulan data mengenai sampel yang telah ditentukan dari elemen 

populasi hanya satu kali (Malhotra, 2005). Metode didalam penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur suatu data dalam bentuk analisis 

statistik (Malhotra, 2005). Pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan 

menggunakan metode survey atau penyebaran kuesioner terstruktur yang diberikan ke 

responden dan dirancang untuk menghasilkan informasi yang sangat akurat. Kuesioner ini 

diberikan kepada responden yang pernah melakukan pembelian di toko The Goods Dept. 

Hasil dari survey kuisioner tersebut lalu diolah oleh peneliti dengan metode statistik 
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menggunakan metode analisis Structural Equation Model (SEM) dengan software AMOS 

22. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan juga data sekunder yang dikumpulkan 

untuk mencapai tujuan di dalam penelitian. Data primer tersebut didapatkan melalui 

survey dengan penyebaran kuesioner yang dibuat oleh peneliti. Setiap pertanyaan 

diperoleh dari referensi dan kuesionernya menggunakan skala Likert 7 poin (Malhotra, 

2005).   

1. Data primer 

Maholtra (2005) mengatakan, data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk 

menyelesaikan masalah dalam riset.  Dalam penyusunan penelitian ini dilakukan 

pengumpulan data dengan metode kuesioner yang merupakan salah satu cara 

pengumpulan data primer. Metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara 

mengajukan daftar pertanyaan tertulis kepada konsumen yang pernah melakukan 

pembelian di toko The Goods Dept. Dimana peneliti menyebarkan seperangkat 

pertanyaan atau kuesioner kepada konsumen The Goods Dept sesuai kriteria yang 

diinginkan peneliti. 

 

2. Data sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah 

dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain (Malholtra, 2005). Biasanya sudah dalam bentuk 
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publikasi seperti data yang diperoleh dari situasi-situasi internet, buku-buku pendamping 

dan data lainnya yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Menurut (Malhotra, 2005), populasi adalah seluruh elemen, yang memiliki 

serangkaian karateristik serupa yang mencangkup semua kepentingan atas masalah riset 

pemasaran. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah melakukan 

pembelian di toko ritel The Goods Dept. 

3.4.2  Sampel Penelitian 

Sampel adalah sekelompok dari elemen populasi yang terpilih untuk berpartisipasi 

dalam studi kasus maupun peristiwa yang terjadi (Malhotra, 2005). Dalam penelitian 

penentuan sampel dilakukan oleh responden yang pernah melakukan pembelian di toko 

The Goods Dept. Kuncoro (2003) mengatakan, sampel adalah suatu himpunan bagian dari 

unit populasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan bahwa populasi yang 

ada sangat besar jumlahnya, sehingga tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh 

populasi yang ada, sehingga dibentuk sebuah perwakilan populasi. Metode pengambilan 

sampling adalah non-probabilitas dengan pengambilan sampel mudah (convenience 

sampling) yang merupakan penelitian yang dirancang untuk membantu pengambil 

keputusan dalam mengevaluasi, menentukan, dan memilih tindakan yang terbaik dalam 

situasi – situasi tertentu. 

Jumlah sampel dikali 5, sesuai dengan pedoman ukuran sample menurut (Hair, 

Black, Babin, & Anderson, 2010), menyatakan bahwa pedoman ukuran sampel 

tergantung dari jumlah indikator dikali dengan 5 sampai 10. Jumlah indikator dalam 
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penelitian ini ada 25 item, dikali 5 menjadi 125 responden yang pernah melakukan 

pembelian di The Goods Dept. 

Dengan jumlah sampel sebanyak 125 orang maka penelitian ini akan 

menggunakan model SEM (Structural equation modeling) dengan estimasi Maximum 

likelihood estimation (MLE) dimana sampel dibawah 300. 

3.5 Variabel dan Pengukurannya 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur pendapat, sikap, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2009). Untuk keperluan analisis kuantitatif, 

maka jawaban itu dapat diberi skor: 

1 – 2 : Sangat Tidak Setuju (STS) 

3 – 4 : Tidak Setuju (TS) 

5 – 6 : Setuju (S) 

7       : Sangat Setuju (SS) 

 

 

Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel  Definisi Alat Ukur Skala 

Pengukuran 

Hedonisme 

(HED) 

Karakter yang 

mengukur sejauh 

HED1: Penting untuk melakukan hal 

– hal yang memberikan kesenangan 

Likert 

1-7 
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 mana konsumen 

menemukan 

kesenangannya 

dalam berbelanja di 

toko. 

(Dhurup, 2012) 

pada diri sendiri. 

HED2: Saya senang jika memiliki 

waktu untuk memanjakan diri sendiri. 

(Pacheco & Owen, 2014) 

HED3: Menemukan hal-hal yang unik 

membuat saya bersemangat 

HED4: Ketika saya berbelanja, saya 

merasa sedang mengeksplor dunia 

baru 

HED5: Menghabiskan waktu dengan 

berbelanja begitu menyenangkan 

HED6: Saat berbelanja, saya merasa 

bersemangat 

(Foroughi, A., Buang, N. A., Senik, Z. 

C., Hajmirsadeghi, R. S., & Bagheri, 

M. M., 2014) 

 

Tabel 3.1 Operasional Variabel (lanjutan) 

Fashion 

Involvement  

(FAS) 

Pengaruh mode 

mengacu pada 

tingkat 

kesenangan 

FAS1: Pengaruh mode sangat berarti 

bagi saya 

FAS2: Pengaruh mode mempunyai 

Likert  

1-7 
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konsumen dengan 

mode produk. 

(Dhurup, 2012) 

peranan penting di hidup saya 

FAS3: Bagi saya, mode berpakaian 

merupakan produk yang penting 

FAS4: Mode berpakaian adalah hal yang 

penting untuk saya 

FAS5: Saya sangat memikirkan mode 

untuk berbusana 

FAS6: Saya sangat tertarik dengan mode 

busana 

(O’Cass, 2004)  

FAS7: Saya akan menampilkan diri saya 

sebagai orang yang up-to-date dengan 

tren 

FAS8: Saya ingin mengumpulkan 

informasi tentang tren saat ini 

FAS9: Saya akan memperhatikan tren di 

masyarakat, dan memiliki keberanian 

untuk menampilkan diri sebagai tren. 

 (Shang, Chen & Shen, 2005) 

Tabel 3.1 Operasional Variabel (lanjutan) 
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Emotional 

Gratification 

(EMG) 

Perasaan yang 

terbentuk di 

dalam lingkungan 

toko atau tempat 

usaha yang dapat 

mempengaruhi 

niat pembelian. 

(Babin dan Babin, 

2001) 

EMG1: Saya bersemangat ketika pergi 

ke toko pakaian 

EMG2: Saya merasa terhibur ketika 

pergi ke toko pakaian 

EMG3: Saya merasa nyaman jika pergi 

ke toko pakaian 

(Lim, 2013) 

EMG4: Saya merasa gembira jika pergi 

ke toko pakaian 

(Raajpoot, 2008) 

Likert 

1-7 

 

Impulse 

Buying 

(IMB) 

Dorongan untuk 

membeli suatu 

produk tanpa 

pertimbangan 

mengapa dan 

untuk apa produk 

itu dibeli.  

(Verhagen and 

Dolen, 2011) 

IMB1: Saya hanya membeli apa yang 

ada di daftar belanja saya. 

IMB2: Saya cenderung membeli pakaian 

jika saya benar-benar menyukainya. 

IMB3: Setelah saya melakukan 

pembelian yang tidak terencana, saya 

merasa menyesal. 

IMB4: Kadang saya berbelanja untuk 

merasa lebih baik. 

IMB5: Saya sering membeli pakaian 

secara tidak terencana. 

Likert 

1-7 

 

Tabel 3.1 Operasional Variabel (lanjutan) 
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  IMB6: Saya adalah pembeli yang suka 

berbelanja secara tidak terencana. 

(Kbasivar & Yarahmadi, 2011) 

 

 

3.6 Metode Pengolahan Data 

Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model hubungan atau 

pengaruh untuk menguji hipotesis yang diajukan maka metode analisis yang digunakan 

adalah SEM (Structural Equation Models). Menurut Santoso (2012) SEM adalah teknik 

statistik multivariat yang merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi 

(korelasi) yang bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel yang ada pada sebuah 

model, baik itu antar indikator dengan konstruknya, ataupun hubungan antar konstruk. 

Proses SEM tentu tidak bisa dilakukan secara manual, sehingga peneliti menggunakan 

alat bantu berupa software yang membantu menganalisis model SEM, software tersebut 

adalah AMOS 22 for windows. Sebuah pemodelan SEM yang lengkap pada dasarnya 

terdiri dari Measurement Models dan Overall Model. Measurement model ditujukan untuk 

mengkonfirmasi sebuah dimensi atau faktor berdasarkan indikator-indikator empirisnya. 

Selanjutnya, overall model adalah model keseluruhan hubungan yang membentuk atau 

menjelaskan kaulitas antara faktor. 

 

 

 Menurut Wijanto (2008) ada beberapa tahapan pokok yang dilalui dalam 

menggunakan SEM untuk sebuah kegiatan penelitian, yaitu sebagai berikut. 

1. Spesifikasi model (model specification) 
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2. Identifikasi (identification) 

3. Estimasi (estimation) 

4. Uji kecocokan (testing fit) 

  3.5.1 Spesifikasi Model (Model Specification) 

SEM dimulai dengan menspesifikasikan model penelitian yang akan diestimasi. 

Spesifikasi model penelitian yang merepresentasikan permasalahan yang diteliti adalah 

penting dalam SEM. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel laten eksogen dan endogen, yaitu, 

Hedonisme, Fashion Involvement dan Emotional Gratification sebagai variabel eksogen 

dan Impulse Buying sebagai variabel endogen. Selanjutnya variabel teramati atau variabel 

terukur adalah variabel yang dapat diamati atau sering kita sebut sebagai indikator. 

Variabel teramati merupakan indikator atau ukuran dari variabel laten eksogen maupun 

variabel laten endogen. Pada metode survei dengan menggunakan kuesioner, setiap 

pertanyaan mewakili variabel laten, pada penelitian ini terdapat 25 variabel teramati 

dikarenakan terdapat 25 indikator pertanyaan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka path 

diagram dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

Gambar 3.1 Path Diagram 
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Sumber : Ilustrasi penggambaran model menggunakan AMOS 22 

Keterangan : 

HED : Hedonisme 

FAS : Fashion Involvement 

EMG : Emotional Gratification 

IMB : Impulse Buying 

  3.5.2 Identifikasi (Identification) 

Sebelum kita melakukan tahap estimasi untuk mencari solusi dari persamaan 

simultan yang mewakili model yang dispesifikasikan, terlebih dahulu kita perlu 
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memeriksa identifikasi dari persamaan simultan tersebut. Secara garis besar ada 3 

kategori identifikasi dalam persamaan simultan, yaitu: 

1. Under-Identified model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih 

besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut merupakan variance dan covariance 

dari variabel-variabel teramati). Pada SEM, model dikatakan underidentified jika degree 

of freedom adalah negatif. Jika terjadi underidentified, maka estimasi dan penilaian model 

juga tidak perlu dilakukan. 

2. Just-Identified model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi sama 

dengan data yang diketahui. Dalam SEM, model yang just identified mempunyai degree 

of freedom sebesar 0 (nol) dan dalam terminologi SEM dinamakan saturated. Pada model 

yang just identified, karena sudah teridentifikasi, maka estimasi dan penilaian model tidak 

perlu dilakukan. 

3. Over-Identified model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih 

kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam SEM, model dikatakan over identified jika 

degree of freedom adalah positif. Jika terjadi over identified, maka estimasi dan penilaian 

model bisa dilakukan. Dengan demikian, besaran degree of freedom perlu diketahui, 

karena untuk menentukan apakah sebuah model layak diuji atau tidak. Untuk itu, 

penjelasan akan dilanjutkan dengan cara menghitung besaran degree of freedom dari 

sebuah model. Pada sebuah model SEM, df dapat diketahui dengan formula (Santoso, 

2012): 

𝑑𝑓 =1/2 [(𝑝 (𝑝 + 1) – 𝑘)] 

Keterangan: 

p = jumlah variabel manifes (observed variables) pada sebuah model 
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k = jumlah parameter yang akan diestimasi. 

  3.5.3 Estimasi (Estimation) 

Setelah mengetahui bahwa identifikasi dari model adalah over-identified atau “df” 

menunjukkan hasil yang positif, maka tahap berikutnya kita melakukan estimasi untuk 

memperoleh nilai dari parameter-parameter yang ada di dalam model. Analisis data SEM 

memiliki asumsi-asumsi serta syarat-syarat dalam pengerjaannya. Beberapa asumsi dan 

persyaratan memiliki kesamaan dengan statistik univariat dan multivariat. Berikut ini 

beberapa asumsi dan persyaratan penting yang perlu diperhatikan saat menggunakan 

metode SEM. 

1. Sample Size 

Penggunaan SEM membutuhkan jumlah sampel yang besar agar hasil yang didapat 

mempunyai kredibilitas yang cukup (trustworthy results) (Santoso, 2012). Jumlah sampel 

data yang sesuai dan dibutuhkan dalam penelitian ini adalah antara 100-200 sampel (Hair 

et al, 2010). 

2. Normalitas Data 

SEM mensyaratkan data berdistribusi normal atau dapat dianggap berdistribusi normal. 

Namun, tidak setiap data berdistribusi secara normal, untuk mengurangi dampak dari 

ketidaknormalan sebuah distribusi data, penggunaan jumlah sampel yang besar. Uji 

normalitas yang dilakukan pada SEM memiliki dua tahapan. Pertama, menguji normalitas 

untuk setiap variabel atau biasa disebut dengan univariate normality. Kedua adalah 

pengujian normalitas semua variabel secara bersama-sama, yang disebut dengan 

multivariate normality. Hal ini disebabkan jika setiap variabel normal secara individu 

Pengaruh Mode..., Ratu Rizki Yusnita, Ma.-IBS, 2015



 
  

34 
 

(univariate), tidak berarti jika diuji secara bersamasama (multivariate) juga pasti 

berdistribusi normal. 

3. Maximum Likelihood 

Penelitian ini menggunakan estimator maximum likehood estimator (MLE), metode 

estimasi ini yang paling populer dalam analisis SEM. Metode ML juga digunakan sebagai 

default oleh AMOS, selain alternatif metode lain, seperti GLS atau ULS. Metode ML 

akan efektif pada jumlah sampel antara 150-400 sampel. MLE secara iteratif akan 

meminimisasikan fungsi F(S,Σ(ө)) sebagai berikut: 

𝐹ML( ө) = log|Σ(ө) + tr (SΣ-1(ө)) – log|S| − (p + q) 

Dimana diasumsikan Σ(ө) dan S adalah definit positif; X dan Y adalah multinormal 

distribution, dan S mempunyai Wishart distribution (Bollen, 1989 dalam Wijanto, 2008). 

Kemudian, p + q adalah banyaknya variabel teramati (X dan Y) dalam model. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan software AMOS 22 for windows dalam melakukan 

estimasi. 

  3.5.4 Uji Kecocokan (Testing Fit) 

Tahap estimasi menghasilkan solusi yang berisi nilai akhir dari parameter-

parameter yang diestimasi. Dalam tahap ini, kita akan memerikasa tingkat kecocokan 

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

koefisien-koefisien dari model keseluruhan. 

Menurut Hair et al (2010) evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan model 

dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: 

1. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit) 

2. Kecocokan model keseluruhan (overall model fit) 
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    3.5.4.1 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

Evaluasi ini akan dilakukan terhadap setiap konstruk atau model pengukuran 

(hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa variabel teramati/indikator) 

secara terpisah melalui: 

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran Uji validitas 

digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik instrument yang akan 

diukur (Hair et al, 2010). Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pernyataan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada hasil pre-

test sejumlah 30 responden untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin measure of 

sampling adequacy, bartlett’s test of sphericity, anti-image matrices, total 

variance explained, dan factor loading of component matrix (Hair et al, 2010). 

Tabel 3. 2 Uji Validitas 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

1. Kaiser meyer-olkin measure of 

sampling adequacy adalah statistik 

yang mengindikasikan proporsi 

variasi dalam variabel yang 

merupakan variasi umum 

(common variance), yakni variansi 

dalam penelitian 

Nilai KMO MSA > 0,5 

menunjukkan bahwa 

faktor analisis dapat digunakan 

 

 

Tabel 3. 2 Uji Validitas (lanjutan) 
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2. Bartlett’s test of sphericity 

mengindikasikan bahwa matriks 

korelasi adalah matriks indentitas 

yang mengindikasikan bahwa 

variabelvariabel dalam faktor 

bersifat related atau unrelated 

Nilai signifikansi adalah hasil uji, 

jika nilai hasil uji < 0,05 

menunjukkan hubungan yang 

signifikan antara variabel dan 

merupakan nilai yang diharapkan 

 

3. Anti image matrices, setiap nilai 

pada kolom diagonal anti image 

correlation matrix menunjukkan 

measure of sampling adequacy 

dari masing-masing indicator 

Nilai diagonal anti image 

correlation 

matrix > 0,5 menunjukkan 

variabel cocok atau sesuai dengan 

struktur variabel lainnya di dalam 

faktor tersebut 

4. 

 

 

 

 

Total variance explained, nilai 

pada kolom “cummulative %” 

menunjukkan persentase variansi 

yang disebabkan oleh keseluruhan 

faktor 

Nilai “cummulative %” harus > 

60% 

5. Component matrix, nilai factor 

loading dari variabel-variabel 

komponen faktor 

Nilai factor loading ≥ 0,5 

 

Sumber: Hair et al (2010) 
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2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran Reliabilitas 

adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi menunjukan bahwa indikator-

indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam mengukur konstruk latennya (Hair et al, 

2010). Menurut Malhotra (2010) dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0,60 

maka indikator pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliable, konsisten, dan relevan 

terhadap variabel. Meskipun begitu, untuk mengukur reliabilitas dalam SEM akan 

digunakan composite reliability measure (ukuran reliabilitas komposit) dan variance 

extracted measure (ukuran ekstrak varian) (Hair et al, 2010). 

a. Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus seperti 

berikut. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =  (Σ𝑠𝑡𝑑. 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2 

(Σ𝑠𝑡𝑑. 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2 + Σ𝑒j 

dimana standardized loading (std.loading) dapat diperoleh secara langsung dari hasil 

perhitungan AMOS, dan ej adalah measurement error untuk setiap indikator atau variabel 

teramati (Hair et al, 2010). 

b. Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam indikator-indikator 

atau variabel teramati yang dijelaskan oleh variabel laten. Ukuran ekstrak varian dapat 

dihitung sebagai berikut (Fornel & Laker, 1981 dalam Wijanto, 2008): 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 = 
 

 

 

atau (Hair et al, 2010): 
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𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 = 
 

dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati dari model pengukuran. Hair 

et al (2010) menyatakan bahwa sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik, jika 

nilai konstruk reliabilitasnya (construct reliability) ≥ 0,70, dan nilai ekstrak variannya 

(variance extracted) ≥ 0,50. 

    3.5.4.2 Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk mengevalusi secara umum 

derajat kecocokan atau goodness of fit (GOF) anatara data dengan model. Menilai GOF 

suatu SEM secara menyeluruh tidak dapat dilakukan secara langsung seperti pada teknik 

multivariant yang lain. 

1. Ukuran Kecocokan Absolut 

Ukuran kecocokan absolut menentukan derajat prediksi model keseluruhan terhadap 

matriks korelasi dan kovarian. Dari berbagai ukuran kecocokan absolut, ukuran-ukuran 

yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi SEM adalah sebagai berikut : 

 Chi-square (X2) 

Chi-square digunakan untuk menguji seberapa dekat kecocokan antara matrik kovarian 

sampel S dengan matrik kovarian model Σ(ө). Uji statistik χ2 adalah: 

𝜒2 = (n – 1) F (S, Σ (ө)) 

Yang merupakan sebuah distribusi Chi-square dengan degree of freedom (df) sebesar c-p. 

Peneliti berusaha memperoleh nilai X2 yang rendah yang menghasilkan significance level 

lebih besar atau sama dengan 0,05 (p ≥ 0,05). Hal ini menandakan bahwa hipotesis nol 

diterima dan matriks input yang diprediksi dengan yang sebenarnya tidak berbeda secara 

statistik. 
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 Goodness of Fit Index (GFI) 

GFI dapat diklasifikasikan sebagai ukuran kecocokan absolut,karena pada dasarnya GFI 

membandingkan model yang dihipotesiskan dengan tidak ada model sama sekali (Σ(ѳ)). 

Rumus GFI adalah sebagai berikut. 

GFI =  1 −F 

      F0 

 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. Rumus perhitungan RMSEA 

adalah sebagai berikut. 

RMSEA  =  

Nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan close fit, sedangkan 0,05 < RMSEA ≤ 0,08 

menunjukan good fit. 

 CMIN/DF 

CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus perhitungan CMIN/DF adalah 

sebagai berikut. 

 

dimana, nilai CMIN/DF ≤ 3 menandakan good fit. 

 

 

 

2. Ukuran Kecocokan Inkremental 

a. Comparative Fit Index (CFI) 
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Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut. 

CFI = 1 −   

Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI ≥ 0,90 menunjukan good fit, sedangkan 

0,80 ≤ CFI < 0,90 sering disebut sebagai marginal fit. Pembahasan tentang uji kecocokan 

serta batas-batas nilai yang menunjukkan tingkat kecocokan yang baik (good fit) untuk 

setiap GOF (Goodness of Fit) yang telah kita lakukan pada bagian sebelumnya dapat kita 

ringkas ke dalam tabel 3.3 di bawah ini. 

Tabel 3. 3 Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF 

Ukuran GOF Tingkat kecocokan yang diterima 

Absolute –Fit Measures 

Statistic Chi-Square (χ2) Mengikuti uji statistik yang berkaitan 

dengan persyaratan signifikan. Semakin 

kecil semakin baik. 

Goodness of-Fit Index (GFI) 

 

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai 

lebih tinggi adalah lebih baik. GFI ≥ 

0,90 adalah good fit, sedang 0,80 ≤ GFI 

≤ 0,90 adalah marginal fit. 

 

Tabel 3. 3 Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF (lanjutan) 

Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

Rata-rata perbedaan per degree of 

freedom yang diharapkan terjadi dalam 
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 populasi dan bukan sample. RMSEA ≤ 

0,80 adalah good fit, sedang RMSEA < 

0,05 adalah close fit. 

CMIN/DF Nilai CMIN/DF ≤ 3 adalah good fit. 

Incremental Fit Measures 

Comparative Fit Index (CFI) Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai 

lebih tinggi adalah lebih baik. CFI ≥ 

0,90 adalah good fit, sedang sedang 

0,80 ≤ CFI < 0,90 adalah marginal fit. 

Sumber: Wijanto (2008), dan dikelola kembali oleh penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
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Awal mula The Goods Dept dimulai dengan adanya acara Brightspot Market yaitu 

event yang berlagsung selama 3 hari ditahun 2009 dengan tujuan menawarkan 

pengalaman retail bernuansa baru dan difokuskan pada barang ready-to-wear yang dibuat 

oleh  designer muda dalam negeri yang didalamnya dijual berbagai macam baju, celana, 

sepatu, serta aksesoris. Jumlah pendatang pertama kali Brightspot Market diadakan 

sekitar 5000 pengunjung telah berkembang  menjadi 8000  pengunjung dengan 150 

vendor pada acara Brightspot Market yang diadakan di Senayan CIty pada bulan 

September 2014. Event Brightspot Market biasa diadakan di salah satu mall besar di 

Jakarta seperti Lotte Shopping Avenue, Plaza Indonesia, dan Pacific Place 

Setelah sukses menggelar acara Brightspot Market selama 2 tahun, pendiri 

Brightspot Market berpikir untuk membuka toko ritel secara permanen, sehingga para 

konsumen yang selalu datang ke Brightspot Market tidak perlu menunggu 1 tahun sekali 

jika ingin membeli barang – barang dari designer muda Indonesia. Lalu Brightspot 

Market pun dirubah namanya menjadi The Goods Dept. 

The Goods Dept dibuka pada 9 Desember 2010 di Plaza Indonesia lantai 4. Toko 

ritel yang unik dan lengkap ini akan menjadi pusat alternatif fashion dan produk dari 

designer Indonesia dengan merek – merek internasional yang mempunyai kualitas sangat 

baik. CEO The Goods Dept, Anton Wirjono mengatakan sekarang sudah ada 300 merek 

yang dijual di The Goods Dept. Dari jumlah itu, 80%-nya adalah merek lokal dan sisanya 

produk – produk importir yang dibeli putus. Hingga saat ini The Goods Dept sudah 

membuka cabang di tiga mall terkemuka di Jakarta, yaitu Pacific Place, Pondok Indah 

Mall 2, dan Lotte Shopping Avenue. 
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Akhir Desember tahun 2010, The Goods Dept membuka The Goods Café yaitu 

kafe yang berinterior hitam, putih dan abu – abu dan kafe itu berada di tengah toko yang 

memiliki konsep simple dan casual. Dengan kesuksesan yang didapat oleh The Goods 

Café, maka dibuatlah Goods Diner sebagai tempat makan yang berdiri sendiri tanpa 

adanya pakaian yang dijual didalamnya, yang terletak di Jalan Jendral Sudirman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Uji Validitas dan Reliabiitas 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan menganalisis faktor kepada hasil pre-test 

untuk melihat nilai Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy (KMO), Bartlett’s 

test of sphericity (signifikansi/Sig), Anti image matrices (MSA) dan factor loading of 

component matrix (factor loading). Perhitungan sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data (pre-test) 

Variabel 

laten 

Indikator  KMO SIG MSA Factor 

loading 

Kesimpulan  

Nilai yang disyaratkan >0.5 <0.05 >0.5 ≥0.5 Valid 

Hedonism  1. Saya 

merasa 

penting 

untuk 

melakukan 

hal - hal 

menyenan

gkan pada 

diri sendiri 

0.804 0.000 0.759 0.869 Valid 

 

 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data (pre-test lanjutan) 

 2. Saya senang 

jika memiliki 

waktu untuk 

memanjakan diri 

sendiri 

  0.890 0.912 Valid 

 3. Menemukan hal 0.883 0.831 Valid 
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- hal unik 

membuat saya 

bersemangat 

 4. Ketika 

berbelanja saya 

merasa sedang 

mengeksplor 

dunia baru 

0.721 0.744 Valid 

 5. Menghabiskan 

waktu dengan 

berbelanja begitu 

menyenangkan 

0.769 0.919 Valid 

 6. Saat berbelanja 

saya merasa 

bersemangat 

0.806 0.929 Valid 

 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data (pre-test lanjutan) 

Fashion 

involvement 

1. Pengaruh mode 

sangat berarti bagi 

saya 

0.928 0.000 0.935 0.941 Valid 

 2. Pengaruh mode 

mempunyai 

0.951 0.932 Valid 
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peranan penting di 

hidup saya 

 3. Bagi saya, 

mode berpakaian 

merupakan produk 

yang penting 

0.900 0.948 Valid 

 4. Mode 

berpakaian adalah 

hal yang penting 

untuk saya 

0.957 0.916 Valid 

 5. Saya sangat 

memikirkan mode 

untuk berbusana 

0.889 0.918 Valid 

 6. Saya sangat 

tertarik dengan 

mode busana 

0.966 0.937 Valid 

 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data (pre-test lanjutan) 

 7. Saya akan 

menampilkan diri 

saya sebagai orang 

yang up-to-date 

  0.944 0.926 Valid 
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dengan tren 

 8. Saya ingin 

mengumpulkan 

informasi tentang 

tren saat ini 

0.928 0.938 Valid 

 9. Saya akan 

memperhatikan 

tren di masyarakat 

dan memiliki 

keberanian untuk 

menampilkan diri 

sebagai tren 

0.889 0.924 Valid 

Emotional 

gratification 

1. Saya 

bersemangat 

ketika pergi ke 

toko pakaian 

0.882 0.000 0.908 0.963 Valid 

 

 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data (pre-test lanjutan) 

 2. Saya merasa 

terhibur ketika 

pergi ke toko 

  0.882 0.970 Valid 
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pakaian 

 3. Saya merasa 

nyaman jika pergi 

ke toko pakaian 

0.908 0.960 Valid 

 4. Saya merasa 

gembira jika pergi 

ke toko pakaian 

0.836 0.978 Valid 

Impulse 

buying 

1. Saya membeli 

barang tanpa 

membuat daftar 

belanja 

0.789 0.000 0.836 0.780 Valid 

 2. Saya cenderung 

membeli pakaian 

jika saya benar-

benar 

menyukainya 

0.710 0.827 Valid 

 

 

 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data (pre-test lanjutan) 

 3. Saya tidak 

merasa menyesal 

  0.806 0.877 Valid 
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jika saya 

melakukan 

pembelian yang 

terencana 

 4. Kadang saya 

berbelanja untuk 

merasa lebih baik 

0.730 0.804 Valid 

 5. Saya sering 

membeli pakaian 

secara tidak 

terencana 

0.812 0.826 Valid 

 6. Saya adalah 

pembeli yang 

tidak suka 

berbelanja secara 

terencana 

0.857 0.849 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan dengan SPSS 21 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item indikator (pertanyaan) dalam 

kuesioner dari enam variabel tersebut benar-benar mengukur apa yang ingin diukur dalam 

penelitian ini.  Dalam tabel 4.1 menunjukkan seluruh indikator pernyataan dalam 

instrumen penelitian dapat memenuhi nilai yang telah disyaratkan atau dapat disimpulkan 

bahwa semua indikator pernyataan dalam pre-test adalah valid. Oleh karena itu, tidak 
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perlu ada item indikator yang harus disingkirkan atau dibuang, semua item indikator 

dalam penelitian ini dapat digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya. 

4.2.2 Hasil Uji Reliable (pre-test) 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas indikator 

pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kuisioner terhadap variabelnya. Dengan melihat batas 

nilai cronbach’s alpha ≥ 0,60 maka, indikator pernyataan dalam kuisioner dinyatakan 

reliable, konsisten, dan relevan terhadap variabel (Malhotra, 2010). Berikut ini adalah 

hasil analisis reliabilitas indikator penelitian. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Pre-Test 

Variabel Cronbach’s Alpha Kriteria  

Hedonism 0.928 Reliable 

Fashion Involvement 0.980 Reliable 

Emotional Gratification 0.977 Reliable 

Impulse Buying 0.902 Reliable 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua variabel 

penelitian, yaitu hedonism, fashion invovement, emotional gratification, dan impulse 

buying memiliki cronbach’s alpha ≥ 0,60. Hasil ini menyatakan jika item indikator 

pernyataan dalam kuisioner ditanyakan ke responden yang sama dan dengan kata yang 

berbeda, hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten. 

4.3 Profil Responden 
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 Pada profil responden akan menggambarkan berbagai profil responden secara 

keseluruhan berdasarkan jenis kelamin, usia, pengeluaran perbulan, dan domisili. 

4.3.1 Jenis Kelamin Responden 

 

Gambar 4.1 Jenis kelamin responden 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

Pada grafik 4.1 menggambarkan bahwa dari keseluruh responden yang berjumlah 

125, terdapat 49 responden berjenis kelamin laki-laki dan responden yang berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 76 orang. Jika di total keseluruhan responden sebanyak 125 

responden. 

4.3.2 Usia Responden 

Pada sub-bab ini dijelaskan usia responden, hasilnya akan disajikan dalam bentuk 

gambar dengan nilai hasil presentase seperti pada profil responden seperti sebelumnya. 

39% 

61% 

Jenis Kelamin 

Laki - laki

Perempuan
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Gambar 4.2 Usia Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

Pada grafik 4.2 diatas, dapat dilihat, bahwa mayoritas responden di penelitian ini 

adalah responden yang berusia 15 tahun hingga 18 tahun jumlahnya sebanyak 3 

responden, yang berusia 19 tahun hingga 25 tahun jumlahnya sebanyak 120 responden, 

sedangkan yang berusia 25 tahun keatas jumlahnya sebanyak 2 responden. 

 

 

4.3.3 Pengeluaran Perbulan Responden 

Pada sub-bab ini dijelaskan pengeluaran perbulan pada responden, hasilnya akan 

disajikan dalam bentuk gambar dengan nilai hasil presentase seperti pada profil responden 

seperti sebelumnya. 

2% 

96% 

2% 

Usia 

15-18 Tahun

19-25 Tahun

> 25 Tahun
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Gambar 4.3 Pengeluaran Perbulan Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

Pada grafik 4.3 diatas, dapat dilihat, bahwa mayoritas responden yang pengeluaran 

perbulan kurang dari Rp. 500.000 ada 14 responden, Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000 

ada 29 responden, Rp. 1.100.000 sampai Rp. 2.000.000 ada 76 responden, Rp. 2.100.000-

Rpp.3.000.000 ada 18 orang dan responden yang pengeluaran perbulannya melebihi Rp. 

3.100.000 sebanyak 13 responden. 

 

 

4.3.4 Domisili Responden 

Pada sub-bab ini dijelaskan dimana domisili responden, hasilnya akan disajikan 

dalam bentuk gambar dengan nilai hasil presentase seperti pada profil responden 

seperti sebelumnya. 

9% 

19% 

51% 

12% 

9% 

Pengeluaran Perbulan 

< Rp. 500.000

Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000

Rp. 1.100.000 - Rp. 2.000.000

Rp. 2.100.000 - Rp. 3.000.000

> Rp. 3.100.000
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Gambar 4.4 Domisili Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

Pada grafik 4.4 diatas menyatakan domisili responden di Jakarta selatan berjumlah 

109 responden, sedangkan di Jakarta barat 3 responden, Jakarta utara 1 responden, Jakarta 

timur 4 responden, Jakarta pusat 1 responden, dan daerah lainnya sebanyak 14 responden. 

4.4 Hasil Analisis Data 

 Sesuai dengan metode pengolahan data yang telah dipilih pada bab sebelunya, 

peneliti menggunakan software AMOS 22 sebagai alat pendukung analisis Structural 

Equation Model. Penggunaan AMOS 22 dipilih karena lebih mudah digunakan dan dapay 

langusng mengetahui hasil olah data melalui model grafis. Hasil akhir dari AMOS 22 

dapat dilihat di model struktural  yang menguji kecocokan model dengan data yang ada. 

Selain AMOS 22, software pendukung lainnya yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah SPSS 21. 

4.4.1 Spesifikasi Model 

82% 

2% 
1% 

3% 

1% 

11% 

Domisili 

Jakarta Selatan

Jakarta Barat

Jakarta Utara

Jakarta Timur

Jakart Pusat

Other
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 Pembuatan spesifikasi model pada AMOS 22 terdiri dari model structural 

(structural model) dan model pengukuran (measurement model). Model struktural 

menggambarkan hubungan – hubungan antara variable laten, atau biasa disebut juga 

model struktural menggambarkan hipotesis yang dibentuk model pengukuran tidak jauh 

berbeda dengan penggambaran model struktural, perbedaannya terletak antar variable 

teramati (observed variable) dengan variable laten yang terkait. Kedua model tersebut 

digambarkan kedalam path diagram. 

4.4.2 Identifikasi 

 Kategori identifikasi terbagi menjadi 3, yaitu under-identified, just-identified dan 

over-identified. Cara agar mengetahui posisi data tersebut berada dalam tiga kategori itu 

dapat dilihat dari nilai degree of freedom yang positif. Setelah dilakukan pengolahan data 

dengan model pengukuran (measurement model) peneliti dapat mengidentifikasi kategori 

data tersebut yang diperoleh hasil degree of freedom, 

 

 

 Tabel 4.3 Computation of Degrees of Freedom 

Number of distinc sample 

moments 

325 

Number of distinc parameters to 

be estimated 

53 
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Degrees of freedom(325-53) 272 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 22 

Dari hasil yang telah didapat, diketahui bahwa DF > 0 yang menunjukan model termasuk 

dalam kategori over-identified. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, model 

dalam kategori over-identified perlu dilakukan estimasi dan penilaian model. Sebelum 

dilakukan estimasi, data harus dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas.  

4.4.3 Uji Model Pengukuran 

4.4.3.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

 Validitas konstruk atau construct validity adalah validitas yang berkaitan dengan 

kemampuan suatu alat ukur atau indicator  dalam mengukur variable laten yang 

diukurnya. 

 

 

 Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel 

Laten 

Indikator Uji Validitas Uji Realibilitas  

  Factor 

Loading 

Krite

ria 

AVE>0.5 CR>0.7 Kesimpulan 

Hedonism HED1 0.637 Valid 0.547 0.877 Reliable 
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HED2 0.755 Valid Reliable 

HED3 0.620 Valid Reliable 

HED4 0.657 Valid Reliable 

HED5 0.868 Valid Reliable 

HED6 0.859 Valid Reliable 

Fashion 

Involvement 

FAS1 0.785 Valid 0.621 0.936 Reliable 

FAS2 0.801 Valid Reliable 

FAS3 0.824 Valid Reliable 

FAS4 0.818 Valid Reliable 

FAS5 0.847 Valid Reliable 

FAS6 0.856 Valid Reliable 

FAS7 0.739 Valid Reliable 

FAS8 0.707 Valid Reliable 

FAS9 0.699 Valid Reliable 

Emotional 

Gratification 

EMG1 0.821 Valid 0.772 0.931 Reliable 

Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (lanjutan) 

 EMG2 0.898 Valid   Reliable 

EMG3 0.895 Valid Reliable 

EMG4 0.899 Valid Reliable 

Impulse 

Buying 

IMB1 0.787 Valid 0.500 0.847 Reliable 

IMB2 0.815 Valid Reliable 
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IMB3 0.854 Valid Reliable 

IMB4 0.520 Valid Reliable 

IMB5 0.602 Valid Reliable 

IMB6 0.544 Valid Reliable 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 dan Microsoft 

Excel 

Pada tabel 4.4 terlihat bahwa seluruh indikator memiliki factor loading yang 

berada ≥ 0.5 yang menjelaskan seluruh indikator dinyatakan valid dan semua variabel 

mampu mengukur apa yang sebenarnya diukur. Selain validitas, tabel 4.5 juga dapat 

menjelaskan reliabilitas dari pengukuran AVE dan CR yang telah memenuhi syarat 

dengan demikian diketahui bahwa indikator-indikator yag dibentuk mampu menjelaskan 

variabel laten. 

4.4.4 Estimasi 

 Pada tahap estimasi, data harus dilakukan evaluasi kembali. Untuk melakukan 

evaluasi terdapat tahap yang harus dilewati, sebagai berikut. 

4.4.4.1 Sample Size 

Syarat dakan menggunakan metode SEM yaitu dengan menggunakan data yang 

berjumlah 100-200, berdasarkan jumlah indikator yang terdapat pada penelitian ini 

sebanyak 25 indikator maka sesuai dengan ketentuan dari Hair et al. (2010) jumlah 

indikator dikalikan 5. Sehingga data yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 125 

data. Dengan demikian syarat jumlah data pada metode SEM telah terpenuhi. 
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4.4.5 Uji Model Keseluruhan 

4.4.5.1 Pengukuran Goodness of Fit (GOF) 

 Tabel 4.5 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat 

Kecocokan 

Hasil 

Perhitungan 

Kesimpulan 

CMIN/df CIMN/df ≤3,00 

(good fit) 

2,997  Good fit 

RMSEA RMSEA ≤ 0,08 

(good fit) 0,08 ≤ 

RMSEA ≤ 0,10 

(marginal fit) 

RMSEA ≥ 0,10 

(poot fit) 

0,127 Poor fit 

 

 Tabel 4.5 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit (lanjutan) 

CFI CFI ≥ 0,90 (good 

fit) 0,80 ≤ CFI ≤ 

0,90 (marginal fit) 

CFI ≤ 0,80 (poor 

fit) 

0,783 Poor fit  
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 Berdasarkan tabel 4.5 memberikan gambaran bahwa 3 ukuran GOF terdiri dari 

CMIN/df, RMSEA, dan CFI menunjukkan satu ukuran dengan kriteria good fit, poor fit 

dan poor fit. Menurut Hait et al (2010) menyatakan bahwa jika ada satu atau lebih 

parameter yang telah fit maka model dinyatakan fit. Sehingga model dalam penelitian ini 

dinyatakan fit. 

4.4.5.2 Hasil Pengujian Hipotesis dalam Struktural Model (Structural Model Fit) 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang mempunyai 

hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel laten eksogen dan 

variabel endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap koefisien atau 

parameter yang menunjukkan pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainnya, 

sesuai dengan rerangka konseptual penelitian. Kemudian, pada analisis model 

keseluruhan akan diketahui tingkat signifikansi dengan cara melihat nilai p. Jika nilai 

estimasi menunjukkan hasil positif dengan tingkat signifikansi p < 0,05 maka hipotesis 

yang diajukan berarti didukung data. Namun, jika nilai estimasi menunjukkan hasil yang 

negatif dengan tingkat signifikansi p > 0,05 maka hipotesis yang diajukan berarti tidak 

didukung data. Hasil pengujian hipotesis pada model keseluruhan dapat dilihat pada tabel 

4.6 dibawah ini. 

Tabel 4.6 Output Regression Weights 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

1 IMB  HED 0.870 *** Hipotesis 1 Didukung 

Data 
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2 IMB  FAS 0.192 *** Hipotesis 2 Didukung 

Data 

3 IMB  EMG -0.078 .059 Hipotesis 3 Tidak 

Didukung Data 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan AMOS 22 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, terdapat 2 hipotesis yang terbukti yaitu H1 dan H2. 

Sedangkan hipotesis yang menghasilkan pengaruh tetapi tidak sesuai dengan hipotesis 

terdapat pada H3. 

4.5 Pembahasan 

Setelah melakukan analisis data menggunakan metode SEM, hasil menunjukkan 

bahwa seluruh variabel telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas dan model 

keseluruhan telah menunjukkan kecendrungan ke arah yang baik. Dari pengujian 

hipotesis pada tabel 4.6 yang diajukan pada model penelitian ini, satu hipotesis memiliki 

hubungan yang tidak terbukti dan dua hipotesis lainnya memiliki hubungan yang 

signifikan dalam penelitian ini. Pembahasan dari pengujian masing – masing hipotesis 

penelitian akan dijelaskan dibawah berikut ini. 

4.5.1 Hasil Uji Hedonism terhadap Impulse Buying 

Berdasarkan penelitian diatas menunjukkan bahwa Hedonism memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Impulse Buying atau dengan kata lain Ho ditolak. Seperti kata 

Arnold dan Reynolds (2003) dalam Dhurup (2014) yang mengatakan bahwa konsumsi 

seorang hedonis termasuk aspek – aspek perilaku berhubungan dengan semua indera dan 
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khayalan yang didorong oleh pikiran menyenangkan jika membeli atau mengkonsumsi 

sebuah produk, dan juga mereka berbelanja sebagai keinginan untuk ditunjukan ke orang 

sekitar. Perilaku pembelian impulsif didorong oleh tujuan hedonistik atau mencari 

kesenangan yang menyebabkan konsumen menginginkan produk tersebut. (Virvilaite dan 

Saladiene (2012) dalam Dhurup (2014)).  

Kecenderungan seorang hedonis adalah mempengaruhi konsumen untuk membeli 

suatu barang secara langsung ataupun tidak langsung, oleh emosi yang positif (Amiri, 

2012). Jadi konsumen lebih cenderung terlibat dalam pembelian impulsif ketika mereka 

termotivasi oleh keingingan hedonis (Hausman, 2000). Menurut umur terbanyak 

responden dalam penelitian ini yaitu 120 orang yang berusia 19 – 25 tahun, semakin 

tinggi hedonisme seseorang maka semakin tinggi juga keinginan orang tersebut untuk 

melakukan pembelian impulsif. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh Hedonism 

terhadap Impulse Buying terbukti berhubungan postif dan didukung oleh data yang ada. 

4.5.2 Hasil Uji Fashion Involvement terhadap Impulse Buying 

 Berdasarkan penelitian diatas menunjukan bahwa Fashion Involvement memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Impulse Buying atau Ho ditolak namun dampaknya 

terlalu kuat. Seperti yang saya tuliskan sebelumnya, dalam pemasaran pakaian, pengaruh 

berbusana mengacu pada sejauh mana seorang individu terjebak dalam sejumlah konsep 

keterlibatan dalam berbusana, seperti kesadaran, pengetahuan, minat dan juga reaksi. Park 

et al. (2006) dalam Dhurup (2014), mengatakan keterlibatan mode mengacu pada tingkat 

kepentingan pada produk mode yang berpengaruh kepada perilaku pembelian impulsif.  
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 Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh Fashion Involvement terhadap 

Impulse Buying terbukti berhubungan positif dan didukung oleh data yang ada. 

4.5.3 Hasil Uji Emotional Gratification terhadap Impulse Buying 

 Berdasarkan penelitian diatas, menunjukkan bahwa Emotional Gratification tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Impulse Buying atau Ho diterima. Hal ini bertolak 

belakang dengan pernyataan dari Kacen dan Lee (2002) yang menegaskan bahwa 

konsumen sering memilih untuk mengorbakankan kontrol pada dirinya sendiri dan 

membiarkan untuk melakukan pembelian impulsif jika mereka berpikir pembelian 

tersebut akan membuat perasaan mereka menjadi lebih baik. Dengan kata lain, kepuasan 

emosional seseorang jika membeli pakaian yang tidak terencana, tidak membuat orang 

tersebut menjadi lebih senang atau secara emosi lebih baik dari sebelum membeli pakaian 

tersebut. Dari penelitian yang dilakukan ternyata Emotional Gratification tidak memiliki 

pengaruh terhadap pembelian impulsif. 

Gambar 4.5 Model Hasil Penelitian 

 (+) 0,870 

 (+) 0,192 

 (-) 0,087 

 

4.6 Implikasi Manajerial 

Hedonism (HED) 

Fashion Involvement 

(FAS) 

Emotional Gratification 

(EMG) 

Impulse Buying 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektifitas dari pengaruh 

Hedonism, Fashion Involvement dan implikasinya terhadap Impulse Buying. Berdasarkan 

hasil penelitian diatas, dapat diberikan implikasi manajerial untuk pihak The Goods Dept 

dengan analisis tambahan untuk memperkuat penelitian ini menggunakan data rata – rata 

yang telah dijawab oleh responden sebelumnya. Beberapa implikasi yang dapat diberikan 

kepada pihak manajemen The Goods Dept yaitu sebagai berikut:  

 

 

Tabel 4.7 Average Value 

Variabel Indikator Average Value 

Hedonism Penting untuk melakukan hal – hal yang 

memberikan kesenangan pada diri 

sendiri. 

5.96 

Saya senang jika memiliki waktu untuk 

memanjakan diri sendiri. 

5.976 

Menemukan hal-hal yang unik membuat 

saya bersemangat 

5.796 

Ketika saya berbelanja, saya merasa 

sedang mengeksplor dunia baru 

5.672 

Menghabiskan waktu dengan berbelanja 

begitu menyenangkan 

5.856 
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Saat berbelanja, saya merasa 

bersemangat 

5.848 

Fashion 

Involvement 

Pengaruh mode sangat berarti bagi saya 5.368 

Pengaruh mode mempunyai peranan 

penting di hidup saya 

5.328 

Bagi saya, mode berpakaian merupakan 

produk yang penting 

5.512 

Mode berpakaian adalah hal yang 

penting untuk saya 

5.616 

Tabel 4.7 Average Value (lanjutan) 

 Saya sangat memikirkan mode untuk 

berbusana 

5.36 

Saya sangat tertarik dengan mode 

busana 

5.488 

Saya akan menampilkan diri saya 

sebagai orang yang up-to-date dengan 

tren 

5.16 

Saya ingin mengumpulkan informasi 

tentang tren saat ini 

5.136 

Saya akan memperhatikan tren di 

masyarakat, dan memiliki keberanian 

untuk menampilkan diri sebagai tren. 

5.056 
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Emotional 

Gratification 

Saya bersemangat ketika pergi ke toko 

pakaian 

5.752 

Saya merasa terhibur ketika pergi ke 

toko pakaian 

5.656 

Saya merasa nyaman jika pergi ke toko 

pakaian 

5.512 

Saya merasa gembira jika pergi ke toko 

pakaian 

5.664 

 

Dari daftar tabel diatas dapat kita ketahui bahwa indikator hedonism dengan rata – 

rata tertinggi adalah  saya senang jika memiliki waktu untuk memanjakan diri sendiri. 

Dengan ini saya dapat menyatakan bahwa seorang konsumen, khususnya konsumen The 

Goods Dept mereka merasa senang jika memiliki waktu untuk memanjakan diri sendiri 

dan dalam hal ini mereka merasa senang jika berbelanja atau hanya melihat – lihat saja 

tetapi dengan rasa nyaman, yang telah dilakukan oleh pihak The Goods Dept mereka 

membuat konsumen nyaman dengan cara tidak langsung menghampiri konsumen ketika 

konsumen sedang melihat – lihat barang dan tidak menanyakan ada yang bisa dibantu 

atau tidak, sehingga konsumen bisa memilih barang dengan tenang dan merasa nyaman. 

Sedangakan nilai terendah di rata – rata hedonis namun masih diatas 5 yang berarti 

bagus/sangat bagus yaitu ketika saya berbelanja, saya merasa sedang mengeksplor dunia 

baru, itu menyatakan bahwa toko ini bisa membuat orang tidak bosan jika datang ke sana, 

The Goods Dept selalu merubah tata letak tokonya setiap 3 bulan sekali mungkin itu yang 

membuat nilai pada pernyataan ini masih termasuk golongan tinggi. 
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Dalam indicator fashion involvement nilai tertinggi didapat dari mode berpakaian 

adalah hal yang penting untuk saya sedangkan nilai terendah yang juga tidak terlalu jauh 

nilainya didapat dari pernyataan saya akan memperhatikan tren di masyarakat, dan 

memiliki keberanian untuk menampilkan diri sebagai tren. 

Dari hasil yang didapat diatas dapat disimpulkan bahwa seorang konsumen merasa 

mode berpakaian seseorang adalah hal yang sangat penting untuk dirinya, karena banyak 

orang merasa mode berpakaian seseorang melambangkan jati diri orang yang 

memakainya. Responden yang mencakup 76 perempuan dan 49 laki – laki ini juga 

memerhatikan tren di masyarakat tetapi juga memiliki keberanian untuk menunjukkan 

dirinya sebagai tren, The Goods Dept yang selalu mengikuti tren dengan sangat cepat. 

Tren amerika adalah tren yang juga disukai oleh anak muda Indonesia sehingga jika ada 

barang yang sedang terkenal di amerika maka toko inilah yang akan mengambil barang 

tersebut untuk menjual kembali di Indonesia, sehingga orang – orang yang sangat 

memerhatikan tren akan selalu up-to-date terhadap barang baru apa yang akan dijual di 

The Goods Dept. 

Sedangkan emotional gratification dengan nilai rata – rata diatas 5 yang 

menandakan bahwa nilai indikator yang baik tetapi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap impulse buying. Hal ini bisa terjadi karena kepuasan emosional seseorang jika 

membeli pakaian yang tidak terencana, tidak membuat orang tersebut menjadi lebih 

senang atau secara emosi lebih baik dari sebelum membeli pakaian tersebut sehingga 

tidak ada pengaruh yang signifikan di dalam indikator emotional gratification. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Hedonism, Fashion Involvement, 

dan Emotional Gratification terhadap Impulse Buying pada konsumen toko ritel The 

Goods Dept. Hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis SEM 

menunjukkan bahwa terdapat satu hipotesis yang tidak terbukti memiliki pengaruh 

signifikan yaitu antara Emotional Gratification terhadap Impulse Buying. Tetapi 

selebihya hipotesis tersebut memiliki pengaruh yang signifikan yang sesuai dan didukung 

oleh data yang ada. Dengan menggunakan studi penelitian tersebut terhadap konsumen 

yang pernah melakukan pembelian di toko The Goods Dept dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Emotional Gratification tidak berpengaruh secara positif terhadap Impulse Buying. 

2. Hedonism berpengaruh secara positif terhadap Impulse Buying. 

3. Fashion Involvement berpengaruh secara negatif  terhadap Impulse Buying.  
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5.2 Saran 

Hasil dari kesimpulan yang telah dilakukan pada toko ritel The Goods Dept ada 

dua hipotesis yang didukung data dan satu yang tidak didukung oleh data. Oleh 

karena itu peneliti ingin memberikan saran pada konsumen dan pada toko yang 

bersangkutan yaitu The Goods Dept. Saran tersebut sebagai berikut: 

1. Bagi The Goods Dept 

 The Goods Dept harus melakukan survey terhadap konsumennya 

mengenai tren yang disukai, barang yang diinginkan, dan sebagainya 

sehingga mereka mengetahui jika barang yang diambil dari luar negeri 

akan laku jika dijual di Indonesia.  

 Agar survey yang dilakukan tidak mengganggu konsumen, saat adanya 

pembelian, maka petugas kasir menanyakan email konsumen, dan jika ia 

memberi tau jika konsumen mengisi survey maka ia akan mendapatkan 

diskon. 

 The Goods Dept harus tetap menjaga keamanannya, walaupun mereka 

memberi kebebasan dengan tidak menghampiri konsumen saat masuk, 

tetapi pelayan harus selalu memerhatikan konsumen, walaupun sudah ada 

cctv shingga meminimalisasikan adanya pencurian. 

 The Goods Dept harus bisa mempertahankan perubahan tata letak selama 3 

bulan sekali, karena itu membuat konsumen tidak bosan jika datang ke 

sana. 
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2. Bagi Konsumen 

 Konsumen The Goods Dept mau terlibat dalam survey yang diberikan, 

agar dapat memberi masukan ataupun kekurangan toko ini agar konsumen 

lebih bisa menyenangkan diri jika berkunjung. 

 Karena tingginya hasil penelitian hedonisme terhadap pembelian secara 

tidak langsung, mahasiswa dengan pengeluaran menengah harus bisa 

membatasi dirinya untuk membeli barang yang mereka suka saat pertama 

melihatnya. Penelitian menunjukan penghasilan responden terbanyak 

perbulan adalah 1.100.000 -2.000.000 sedangkan barang yang dijual di The 

Goods Dept untuk kaos bisa berharga 200.000 ribu atau lebih, jangan 

hanya mengikuti tren dilingkungan tetapi juga memerhatikan keuangan 

yang konsumen dapat setiap bulan. 
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Saya Ratu Rizki Yusnita, seorang mahasiswi tingkat akhir Manajemen Pemasaran 

Indonesia Banking School. Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk skripsi saya 

mengenai “Pengaruh Mode, Peran Hedonisme dan Kepuasan Emosional terhadap 

Perilaku Pembelian Impulsif” dengan melakukan studi kasus pada toko The Goods Dept. 

agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik, saya mohon kesediaan dan bantuan 

Saudara/I untuk mengisi kuesioner ini dengan sebaik – baiknya. Terima Kasih. 

Screening Question 

Jawablah pertanyaan dibawah ini sebelum melanjutkan kepertanyaan selanjutnya. 

1. Apakah Anda termasuk pelajar SMA atau Mahasiswa/i? 

o Ya 

o Tidak 

2. Apakah Anda pernah melakukan pembelian di toko The Goods Dept? 

o Ya 

o Tidak 

A. PROFIL RESPONDEN 

1. Jenis kelamin 

o Laki – laki 

o Perempuan 

2. Usia 

o 15 – 18 Tahun 
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o 19 – 25 Tahun 

o > 25 Tahun 

3. Pengeluaran perbulan 

o < Rp. 500.000 

o Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 

o Rp. 1.100.000 – Rp. 2.000.000 

o Rp. 2.100.000 – Rp. 3.000.000 

o > Rp. 3.100.000 

4. Domisili 

o Jakarta Selatan 

o Jakarta Barat 

o Jakarta Utara 

o Jakarta Timur 

o Jakarta Pusat 

o Yang lain :  
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Lampiran II 

Hasil Uji Validitas (Pre-test) 

A. HEDONISM 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .804 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 159.310 

Df 15 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 HED1 HED2 HED3 HED4 HED5 HED6 

Anti-image Covariance 

HED1 .219 -.061 -.037 -.180 .059 -.065 

HED2 -.061 .199 -.103 .037 -.029 -.035 

HED3 -.037 -.103 .323 .057 -.060 .018 

HED4 -.180 .037 .057 .336 -.087 .042 

HED5 .059 -.029 -.060 -.087 .135 -.092 

HED6 -.065 -.035 .018 .042 -.092 .131 

Anti-image Correlation 

HED1 .759a -.291 -.139 -.662 .342 -.382 

HED2 -.291 .890a -.405 .143 -.177 -.219 

HED3 -.139 -.405 .883a .174 -.286 .086 

HED4 -.662 .143 .174 .721a -.408 .202 

HED5 .342 -.177 -.286 -.408 .769a -.687 

HED6 -.382 -.219 .086 .202 -.687 .806a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

HED1 .869 

HED2 .912 

HED3 .831 

HED4 .744 
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HED5 .919 

HED6 .929 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

B. FASHION INVOLVEMENT 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .928 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 364.065 

Df 36 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 FAS1 FAS2 FAS3 FAS4 FAS5 FAS6 FAS7 FAS8 FAS9 

Anti-image 

Covariance 

FAS1 .114 -.009 .016 .011 -.049 -.028 -.002 -.031 -.026 

FAS2 -.009 .134 -.020 -.011 -.032 -.008 -.009 -.045 .023 

FAS3 .016 -.020 .087 -.015 -.039 .001 -.037 .020 -.051 

FAS4 .011 -.011 -.015 .166 -.048 -.019 .015 -.002 -.036 

FAS5 -.049 -.032 -.039 -.048 .110 -.007 .014 .004 .039 

FAS6 -.028 -.008 .001 -.019 -.007 .141 -.050 -.005 -.012 

FAS7 -.002 -.009 -.037 .015 .014 -.050 .138 -.033 -.002 

FAS8 -.031 -.045 .020 -.002 .004 -.005 -.033 .111 -.040 

FAS9 -.026 .023 -.051 -.036 .039 -.012 -.002 -.040 .108 

Anti-image 

Correlation 

FAS1 .935a -.072 .157 .079 -.442 -.219 -.017 -.278 -.233 

FAS2 -.072 .951a -.188 -.076 -.266 -.055 -.064 -.368 .192 

FAS3 .157 -.188 .900a -.122 -.400 .005 -.337 .201 -.528 

FAS4 .079 -.076 -.122 .957a -.357 -.122 .096 -.012 -.267 

FAS5 -.442 -.266 -.400 -.357 .889a -.054 .116 .039 .356 

FAS6 -.219 -.055 .005 -.122 -.054 .966a -.359 -.044 -.099 

FAS7 -.017 -.064 -.337 .096 .116 -.359 .944a -.265 -.018 

FAS8 -.278 -.368 .201 -.012 .039 -.044 -.265 .928a -.362 

FAS9 -.233 .192 -.528 -.267 .356 -.099 -.018 -.362 .889a 
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a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

FAS1 .941 

FAS2 .932 

FAS3 .948 

FAS4 .916 

FAS5 .918 

FAS6 .937 

FAS7 .926 

FAS8 .938 

FAS9 .924 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

C. EMOTIONAL GRATIFICATION 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .882 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 166.375 

Df 6 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 

 EMG1 EMG2 EMG3 EMG4 

Anti-image Covariance 

EMG1 .125 -.035 -.020 -.035 

EMG2 -.035 .102 -.023 -.039 

EMG3 -.020 -.023 .131 -.043 

EMG4 -.035 -.039 -.043 .077 

Anti-image Correlation EMG1 .908a -.315 -.160 -.355 
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EMG2 -.315 .882a -.201 -.444 

EMG3 -.160 -.201 .908a -.429 

EMG4 -.355 -.444 -.429 .836a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

EMG1 .963 

EMG2 .970 

EMG3 .960 

EMG4 .978 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
D. IMPULSE BUYING 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .789 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 162.110 

Df 15 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 IMB1 IMB2 IMB3 IMB4 IMB5 IMB6 

Anti-image Covariance 

IMB1 .281 -.097 -.017 -.049 .006 .055 

IMB2 -.097 .127 -.096 .044 -.026 -.017 

IMB3 -.017 -.096 .148 -.020 .016 -.039 

IMB4 -.049 .044 -.020 .175 -.119 -.094 

IMB5 .006 -.026 .016 -.119 .216 -.047 

IMB6 .055 -.017 -.039 -.094 -.047 .231 

Anti-image Correlation 
IMB1 .836a -.510 -.083 -.220 .023 .215 

IMB2 -.510 .710a -.702 .295 -.158 -.099 
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IMB3 -.083 -.702 .806a -.122 .087 -.212 

IMB4 -.220 .295 -.122 .730a -.614 -.469 

IMB5 .023 -.158 .087 -.614 .821a -.209 

IMB6 .215 -.099 -.212 -.469 -.209 .857a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Component Matrix
a 

 Component 

1 2 

IMB1 .780 .492 

IMB2 .827 .505 

IMB3 .877 .364 

IMB4 .804 -.522 

IMB5 .826 -.456 

IMB6 .849 -.382 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 
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Lampiran III 

Hasil Uji Reliabilitas (Pre-test) 

A. HEDONISM 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.928 .934 6 

 
 

B. FASHION INVOLVEMENT 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.980 .981 9 

 
 

C. EMOTIONAL GRATIFICATION 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.977 .977 4 

Pengaruh Mode..., Ratu Rizki Yusnita, Ma.-IBS, 2015



 
  

85 
 

 
 

D. IMPULSE BUYING 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.902 .908 6 
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Lampiran IV 

Path Diagram Measurement Model 

 

 

 

 

 

Pengaruh Mode..., Ratu Rizki Yusnita, Ma.-IBS, 2015



 
  

87 
 

Lampiran V 

Path Diagram Overall Model Fit  
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Lampiran VII 

Model Fit Summary (Dalam Struktural Model) 

 

Model Fit Summary 
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Lampiran VIII 

Estimates-Regression Weight (Dalam Struktural Model) 
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