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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Konsumen dengan perilakunya merupakan wujud kekuatan tawar yang 

menjadi salah satu kekuatan kompetitif yang menentukan intensitas persaingan 

dan keuntungan perusahaan. Perusahaan harus mampu memenangkan persaingan 

dalam merebut konsumen. Untuk itu perusahaan memerlukan rancangan strategi 

pemasaran yang tepat. Sebagai pemasar, perilaku konsumen merupakan pegangan 

untuk memahami konsumen, selanjutnya pemahaman ini akan membangun 

keunggulan bersaing bagi perusahaan bersangkutan. 

Kesuksesan perusahaan dapat dilihat dari banyak sedikitnya pelanggan. 

Dalam dunia pemasaran terdapat suatu perilaku konsumen yaitu impulsive buying. 

Impulsive buying adalah perilaku orang yang tidak merencanakan sesuatu dalam 

berbelanja, konsumen yang melakukan impulsive buying tidak berfikir untuk 

membeli produk apa merek tertentu, mereka langsung melakukan pembelian 

karena ketertarikan pada merek atau produk tertentu pada saat itu juga. 

Pembelian impulsive ini menjadi salah satu topik yang menarik bagi sejumlah 

peneliti di bidang konsumsi maupun pemasaran, karena dianggap sebagai akibat 

dari materialisme dan dampak dari konsumerisme. Perilaku pembelian impulsive 

juga dapat terjadi pada semua orang, baik pria maupun wanita, tua atau muda. 

Konsep meterialisme terdiri dari tiga dimensi, yaitu: kesuksesan, sentralitas 

dan kebahagiaan. Tiga dimensi ini menjelaskan bagaimana individu menilai 
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kepemilikan suatu barang miliknya atau orang lain dengan anggapan apakah 

mereka menikmati hidup, sukses dan status. Semua kepemilikan suatu barang 

berhubungan dengan seperangkat nilai-nilai yaitu kenikmatan hidup, kesusksesan 

dan status. 

Dalam penelitian sebelumnya yang berjudul “Pengaruh Materialism 

Happiness, Materialism Centrality, Materialism succes, terhadap Impulsive 

Buying dan Efeknya Pada Compulsive Buying Behavior (Studi empiris pada 

mahasiswa yang berbelanja pakaian di departement store di Yogyakarta)” oleh 

Valentina Ditasari dan J. Sudarsono (2013) menunjukkan adanya pengaruh antara 

variabel-variabel materialism happiness, materialism centrality, materialism 

succes, terhadap compulsive buying, dengan variabel impulsive buying sebagai 

moderasinya. 

Pembelian bukan merupakan hal yang baru, namun sudah menjadi bagian 

dari kehidupan sehari-hari dan masing-masing individu memiliki perilaku yang 

berbeda-beda dalam hal pembelian. Tiap-tiap individu dapat memilih berbagai 

macam keputusan pembeliannya. Hampir setiap orang dihadapkan pada suatu 

pilihan untuk menentukan pengambilan keputusan pembelian. Keputusan 

pembelian biasanya dibuat melalui suatu proses dari pengenalan kebutuhan 

hingga evaluasi setelah pembelian. Sebelum melakukan pembelian suatu produk 

biasanya konsumen selalu merencanakan terlebih dahulu tentang barang apa yang 

akan dibelinya, jumlah, anggaran, tempat pembelian, dan lain sebagainya. Namun, 

ada kalanya proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen timbul begitu saja 

saat melihat suatu barang atau jasa, karena ketertarikannya, selanjutnya konsumen 
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melakukan pembelian pada barang atau jasa yang bersangkutan. Tipe pembelian 

tersebut dinamakan tipe pembelian yang tanpa direncanakan atau pembelian 

impulsif. 

Kegiatan pemasaran saat ini tidak dapat dilepaskan dari perilaku konsumen 

yang menjadi target pasar suatu perusahaan. Indonesia merupakan negara 

berkembang yang menjadi target potensial dalam pemasaran produk, baik dari 

perusahaan lokal maupun internasional. Agar perusahaan tersebut menuai 

kesuksesan di Indonesia, maka perlu mempelajari karakter unik yang dimiliki 

konsumen Indonesia. Sebagian besar konsumen Indonesia memiliki karakter 

unplanned, mereka akan mengambil keputusan pada saat-saat terakhir. Salah satu 

bentuk perilaku konsumen yang tidak punya rencana adalah terjadinya impulsive 

buying (membeli tanpa rencana/spontan membeli ketika tertarik dengan sebuah 

produk). Pembelian secara tidak terencana di Indonesia relatif lebih tinggi 

dibandingkan dengan konsumen di Amerika Serikat. Berdasarkan survei Nielsen, 

ternyata 85% pembelanja ritel modern cenderung untuk berbelanja sesuatu yang 

tidak direncanakan. 

Menurut Abratt dan Goodey, (1990) (dalam Nuzulia Firdausi, 2013) 

perusahaan membutuhkan informasi pelanggan yang efektif dari dalam ruang toko 

dan mengembangkan menjadi stimulus terhadap perilaku pembelian produk 

secara umum. Pengecer membutuhkan informasi tersebut untuk menentukan 

efisiensi penggunaan sumber daya yang dirancang dalam menambah penjualan 

dan juga dapat mendeferensiasi ruang toko sebagai salah satu strategi bersaing 

terhadap pesaing. 
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Keputusan pembelian dapat didasari oleh faktor individu konsumen yang 

cenderung berperilaku afektif. Keputusan pembelian yang dilakukan tersebut 

belum tentu direncanakan, terdapat pembelian yang tidak direncanakan (impulse 

buying) akibat adanya rangsangan lingkungan toko. Lingkungan tersebut mengacu 

pada semua karakteristik fisik dan sosial konsumen, termasuk objek fisik (produk 

dan toko), hubungan ruang (lokasi toko dan produk dalam toko), dan perilaku 

sosial dari orang lain (siapa saja yang di sekitar dan apa saja yang mereka 

lakukan) (Yudatama, 2012 dalam Nuzulia Firdausi, 2013). 

Mode Centre Banjarnegara adalah toko yang berada di Banjarnegara, Jawa 

Tengah, Indonesia, yang menyediakan berbagai busana khususnya busana modern 

yang up to date dan berkwalitas. Letak toko yang berada di pusat kota dan tepat di 

tepi jalan raya membuat Mode Center berada di tempat yang strategis dan mudah 

dijangkau konsumen. Tata ruang yang rapi, warna toko yang menarik dan tampak 

jelasnya tanda-tanda promosi yang ada secara tidak langsung dapat menambah 

minat beli konsumen, yang awalnya berniat membeli satu produk, dengan adanya 

hal-hal tersebut dapat membuat konsumen membeli produk lain yang 

pembeliannya secara tidak terencana. 

Dalam penelitian sebelumnya yang berjudul “Pengaruh In Store Stimuli 

Terhadap Impulsive Buying Behavior Konsumen Hypermarket Jakarta” oleh Bong 

(2011) menunjukkan bahwa faktor in store stimuli tidak berpengaruh positif 

terhadap impulsive buying secara signifikan. Menunjukan bahwa konsumen ritel 

di Jakarta tidak terlalu memperdulikan acara-acara atau stimulus dalam toko yang 

berlebihan. 
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Berdasarkan hal-hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

judul: ANALISIS PENGARUH  MATERIALISM HAPPINESS, MATERIALISM 

CENTRALITY, MATERIALISM SUCCESS DAN IN STORE STIMULI 

TERHADAP IMPULSIVE BUYING (Studi pada pelanggan yang berbelanja di 

Mode Centre Banjarnegara). 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahn dalam 

penilitian ini adalah : 

1. Apakah materialism happiness berpengaruh terhadap impulsive buying ? 

2. Apakah materialism centrality berpengaruh terhadap impulsive buying ? 

3. Apakah materialism success berpengaruh terhadap impulsive buying ? 

4. Apakah in store stimuli berpengaruh terhadap impulsive buying ? 

5. Apakah materialism happiness, materialism centrality, materialism 

success, dan in store stimuli secara simultan berpengaruh terhadap 

impulsive buying ? 

1.3. PEMBATASAN MASALAH 

1. Sampel penelitian ini adalah responden (pelanggan) yang melakukan 

pembelian di Mode Center Banjarnegara. 

2. Variabel yang diteliti adalah materialism happiness, materialism 

centrality, materialism succes, in store stimuli (variabel independen), dan 

impulsive buying atau pembelian tidak di rencana (variabel dependen). 
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1.4. TUJUAN 

1. Agar dapat mengetahui pengaruh materialism happines terhadap impulsive 

buying. 

2. Agar dapat mengetahui pengaruh materialism centrality terhadap impulsive 

buying. 

3. Agar dapat mengetahui pengaruh materialism success terhadap impulsive 

buying. 

4. Agar dapat mengetahui pengaruh in store stimuli terhadap impulsive buying. 

5. Agar dapat mengetahui pengaruh materialism happiness, materialism 

centrality, materialism success, dan in store stimuli secara simultan terhadap 

impulsive buying. 

1.5. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai syarat untuk mencapai drajat sarjana S1, penelitian ini dapat 

menambah wawasan untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi 

permasalahan yang terjadi dan menambah pengetahuan tentang pengaruh 

materialism happiness, materialism centrality materialism success dan in store 

stimuli terhadap impulsive buying. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat di jadikan acuan untuk mengembangkan perusahaan 

agar lebih maju dan berkembang, sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengevaluasi strategi yang selama ini diterapkan. 
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3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Dapat dijadikan sebagai referensi buat peneliti-peneliti selanjutnya terkait 

dengan penelitian ini, dan peneliti seterusnya dapat menyempurnakanya. 
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