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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 : Fashion Involvement, Hedonism, Emotional Gratification, Impulse Buying
1. PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang Masalah

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
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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).
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.
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 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
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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 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.
1.2

Ruang Lingkup Penelitian
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 Permasalahan
1. Apakah hedonism berpengaruh positif terhadap impulse buying?
2. Apakah emotional gratification berpengaruh positif terhadap impulse buying?
3. Apakah fashion involvement berpengaruh positif terhadap impulse buying?
4. Apakah variable yang paling mempengaruhi impulsive buying?

1.4

Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah hedonism berpengaruh positif terhadap
impulsive buying.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah emotional gratification berpengaruh
positif terhadap impulsive buying.
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah fashion involvement berpengaruh positif
terhadap impulsive buying.
4. Untuk mengetahui variable mana yang paling mempengaruhi impulsive buying.
2. 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 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.
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
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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.
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 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)
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
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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 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.
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.
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.
Emosi adalah pengalaman yang sangat kompleks dan, untuk mengekspresikannya, kita
dapat menggunakan berbagai macam istilah, selain gerak tubuh dan sikap. 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 pengalaman
jasa adalah sesuatu yang penting untuk sebuah ritel. Babin dan Babin (2011) berpendapat
bahwa perasaan yang terbentuk di lingkungan toko ritel, mempengaruhi nilai yang dirasakan
dan juga niat pembelian seseorang. Sedangkan O’cass (2005) berpendapat bahwa
perasaan positif seperti kesenangan atau kegembiraan yang dibangun selama pembelian,
dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Sedangkan perasaan negatif yang dibangun
selama mengkonsumsi jasa dapat berdampak negatif pada evaluasi konsumen.
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2.2

Rerangka Konseptual
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:
H1 : hedonism berpengaruh positif terhadap impulse buying
Dalam pemasaran pakaian, pengaruh berbusana mengacu pada sejauh mana
seorang individu terjebak dalam sejumlah konsep keterlibatan dalam berbusana, seperti
kesadaran, pengetahuan, minat dan reaksi. 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 :
H2 : fashion involvement berpengaruh positif terhadap impulse buying
Pembelian impulsif dapat dipengaruhi lebih tinggi oleh daya tarik emosional
(irasional) daripada penilaian yang rasional seperti harga produk yang 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 :
H3 : Emotional gratification berhubungan positif dengan impulse buying
2.3

Model Penelitian

Hedonism

H1(+)

Fashion Involvement

H2(+)

Impulse Buying
H3(+)

Emotional Gratification
Sumber: Dhurup (2012)
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3. METODE PENELITIAN
3.1. Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah toko ritel yang berada di beberapa mall di Jakarta
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 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 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. 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
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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
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
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. 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
5-10. Jumlah indikator dalam penelitian ini ada 25, dikali 5 menjadi 125 responden yang
pernah melakukan pembelian di The Goods Dept. Dengan itu maka penelitian ini akan
menggunakan model SEM (Structural equation modeling) dengan estimasi Maximum
likelihood estimation (MLE) dimana sampel dibawah 300.
3.5. Operasionalisasi Variabel
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan variabel dependen atau variabel terikat
serta variabel independen atau variabel bebas yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.1Tabel Operasional Variabel
Variabel

Hedonisme
(HED)

Definisi
Karakter yang
mengukur sejauh
mana konsumen
menemukan
kesenangannya
dalam berbelanja di
toko.
(Dhurup, 2012)

Alat Ukur

Skala
Pengukuran

HED1: Penting untuk
melakukan hal – hal yang
memberikan kesenangan
pada diri sendiri.
HED2: Saya senang jika
memiliki waktu untuk
memanjakan diri sendiri.

Likert
1-7

(Pacheco & Owen, 2014)
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Tabel 3.1Tabel Operasional Variabel (lanjutan)
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 et. al. 2014)
FAS1: Pengaruh mode
sangat berarti bagi saya

Fashion
Involvement
(FAS)

Pengaruh mode
mengacu pada
tingkat
kesenangan
konsumen
dengan mode
produk.
(Dhurup, 2012)

FAS2: Pengaruh mode
mempunyai 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)

Likert
1-7

FAS7: Saya akan
menampilkan diri saya
sebagai orang yang up-todate 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)
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Tabel 3.1Tabel Operasional Variabel (lanjutan)

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

Likert
1-7

(Lim, 2013)
EMG4: Saya merasa
gembira jika pergi ke
toko pakaian
(Raajpoot, 2008)

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.
IMB6: Saya adalah
pembeli yang suka
berbelanja secara
tidak terencana.
(Kbasivar &
Yarahmadi, 2011)
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4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1

Profil Responden
Seluruh responden yang terdiri dari 125 orang, dengan mayoritas responden dalam

penelitian ini adalah perempuan yang berjumlah 76 responden (61%) dari total jenis kelamin
responden. Usia mayoritas 19-25 tahun sebanyak 120 responden (96%) dari total
responden dengan mayoritas pengeluaran perbulan Rp. 1.100.000 – Rp. 2.000.000
sebanyak 76 orang (51%), yang 82% atau 109 responden berdomisili di jakarta selatan,
4.2

Hasil Analisis Data
Hasil validitas dan realibilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memenuhi kriteria

yang ditentukan (Factor Loading lebih dari ≥ 0,50 dan hampir mencapai ≥ 0,70, Construct
Realibility ≥ 0,70, Variance Extracted ≥ 0,50). Hasil pengolahan data output regression
weights yang menunjukkan apakah hipotesis yang diajukan didukung data atau tidak
dengan syarat p-value ≥ 0,05. Hasil menunjukkan 2 (dua) hipotesis memenuhi syarat nilai
yang diinginkan sehingga mendukung data dan 1 (satu) hipotesis tidak memenuhi syarat
nilai yang diinginkan sehingga tidak mendukung data.
4.3

Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan implikasi manajerial indikator hedonism

ialah 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.
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.
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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
5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan
Berdasarkan pada model structural 3(tiga) hipotesis penelitian yang diajukan dan

variabel yang paling dominan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.

Emotional Gratification tidak berpengaruh secara positif terhadap Impulse
Buying.

5.2.

2.

Hedonism berpengaruh secara positif terhadap Impulse Buying.

3.

Fashion Involvement berpengaruh secara negatif terhadap Impulse Buying.

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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LAMPIRAN
Tabel Hasil Uji Validitas dan Reliablilitas

Uji Validitas
Variabel Factor
Loading

Kriteria
≥ 0,5

HED1

0.637

VALID

HED2

0.755

VALID

HED3

0.620

VALID

HED4

0.657

VALID

HED5

0.868

VALID

HED6

0.859

VALID

FAS1

0.785

VALID

FAS2

0.801

VALID

FAS3

0.824

VALID

FAS4

0.818

VALID

FAS5

0.847

VALID

FAS6

0.856

VALID

FAS7

0.739

VALID

FAS8

0.707

VALID

FAS9

0.699

VALID

EMG1

0.821

VALID

EMG2

0.898

VALID

EMG3

0.895

VALID

EMG4

0.899

VALID

IMB1

0.787

VALID

IMB2

0.815

VALID

IMB3

0.854

VALID

IMB4

0.520

VALID

IMB5

0.602

VALID

IMB6

0.544

VALID

Uji Reliabilitas
Construct
Reliability
≥ 0,7

Variance
Extract
≥0,5

Kesimpulan

0.877

0,547

RELIABLE

0.936

0.621

RELIABLE

0.931

0.772

RELIABLE

0.847

0.500

RELIABLE
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Tabel Hasil Indeks Goodness of Fit
GOF

Hasil
Perhitungan

Tingkat Kecocokan

Kesimpulan

Absolute-Fit Measures
CMIN/DF

CMIN/DF ≤ 3,00 (good fit)

2,977

Good fit

RMSEA

RMSEA ≤ 0,08 (good fit)
0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10
(marginal fit)

0,127

Poor fit

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit)
Incremental Fit Measure
CFI≥ 0,90 (good fit)
0,80 ≤ CFI
(marginal fit)

CFI

≤

0,90

0,738

Poor fit

CFI ≤ 0,80 (poor fit)

Tabel Output regression Weight

Hipotesis Path

Estimasi

p

Kesimpulan

1

Impulse Buying <--- Hedonims

0.870

***

Didukung Data

2

Impulse Buying
Involvement

0.192

***

3

Impulse Buying
Gratification

-0.078

0.059 Tidak Didukung
Data

<---

Fashion

<--- Emotional

Didukung Data

Tabel Computation of Degrees of Freedom
Number of
moments

distinct

sample

325

Number of distinc parameters
53
to be estimated
Degrees of freedom (325-53)

272
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