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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. LANDASAN TEORI 

2.1.1. Impulsive Buying 

Impulsive buying adalah salah satu perilaku pengambilan keputusan yang 

bersifat kebiasaan (habitual decision making). Pembelian impulsif dapat 

dijelaskan sebagai dorongan untuk membeli sesuatu yang tiba-tiba, tanpa ada niat 

atau rencana, bertindak atas dorongan tanpa mempertimbangkan tujuan jangka 

panjang atau cita-cita. Pembelian impulsif didefinisikan sebagai tindakan membeli 

yang sebelumnya tidak diakui secara sadar sebagai hasil dari suatu pertimbangan, 

atau niat membeli yang terbentuk sebelum memasuki toko (Mowen dan Minor, 

2000 dalam Ditasari, 2013). Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa pembelian 

impulsif merupakan suatu proses pembelian yang terjadi ketika seseorang melihat 

suatu barang dan tiba-tiba ingin membeli barang tersebut, dan kemudian 

memutuskan untuk melakukan pembelian saat itu juga.  

Dapatkah kita menganggap suatu pembelian tidak terencana jika niat yang di 

sadari tidak diutarakan sebelum tindakan membeli ? pemasar sudah lama 

menyadari bahwa hal ini benar-benar terjadi. Sebenarnya, sebuah study POPAI 

(Point Of Purchase Advertising Institute) memperlihatkan bahwa lebih dari 

setengah dari transaksi eceran pada tahun 1987 masuk dalam kategori ini (Rook, 

1987 dalam Engel, 1995).  
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Ketika Stillerman & Co, sebuah perusahaan penelitian pemasaran menanyai 

34.300 pembelanja di pusat perbelanjaan di penjuru negri mengenai alasan utama 

kunjungan mereka hanya 25% memang sengaja datang untuk mencari barang 

tertentu dan kira-kira 53% pembelian bahan pangan dan 47% pembelian di toko 

besi merupakan tindakan mendadak tanpa dipikirkan lebih dahulu, demikian study 

tersebut menyatakn (Joe Agnew, 1987 dalam Engel, 1995). 

Penting untuk memperhatikan bahwa suatu pembelian dapat direncanakan 

dalam suatu pengertian walaupun niat yang pasti tidak di nyatakan secara verbal 

atau secara tertulis dalam daftar belanja. Ini adalah karena pembelanja 

menggunakan produk yang dipajang di atas rak di tempat jual barang masal 

sebagai daftar belanja pengganti. Peragaan memberikan pengingatan akan suatu 

kebutuhan, dan pembelianpun dicetuskan. Ini kerap dirujukan sebagai pembelian 

berdasarkan impulsive ( Engel, 1995). 

Menurut Rook, (1987) (dalam Engel, 1995) pembelian berdasarkan impuls 

terjadi ketika konsumen mengalami desakan tiba-tiba, yang biasanya kuat dan 

menetap untuk membeli suatu dengan segera. Impuls untuk membeli ini komplek 

secara hedonik mungkin merangsang konflik emosional. Pembelian berdasarkan 

impuls cenderung terjadi denganh perhatian yang berkurang pada akibatnya. 

Pembelian berdasarkan impuls mungkin memiliki satu atau lebih karakteristik ini : 

1. Spontanitas, pembelian ini tidak diharapkan dan memotivasi konsumen 

untuk membeli sekarang, sering sebagai respon terhadap stimulasi visual 

yang langsung di tempat penjualan. 

Analisis Pengaruh Materialism Happiness…, Afrinda Wijayanto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2016



10 
 

2. Kekuatan, kompulsi, intensitas. Mungkin ada motivasi untuk 

mengesampingkan semua yang lain dan bertindak dengan seketika. 

3. Kegairahan dan stimulasi. Desakan mendadak untukm membeli sering 

disertai dengan emosi yang dicirikan sebagai “ mennggairahkan,” “ 

menggetarkan,” atau “liar.” 

4. Ketidakpedulian akan akibat. Desakan untuk membeli dapat menjadi 

begitu sulit ditolak sehingga akibat yang mungkin negatif diabaikan. 

Menurut Sterns, (1962) (dalam Bong, 2011) belanja impulsif adalah suatu 

pembelian yang dilakukan konsumen tanpa direncanakan sebelumnya (impulsive 

buying is a purchase that made by consumers without being intentionally planned 

before). Perilaku konsumen ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat 

pendapatan, personalitas seseorang, ketersediaan waktu, lokasi, dan faktor budaya 

belanja setempat. Perilaku ini tidak hanya ditunjukkan oleh orang-orang yang 

berbeda terhadap produk-produk yang sama, tetapi juga oleh orang-orang yang 

sama pada situasi dan kondisi lingkungan yang berbeda. Suatu pembelian yang 

direncanakan secara teliti, bĳaksana dan melalui evaluasi matang pada umumnya 

menghasilkan hasil rasional, akurat dan merupakan keputusan baik. 

Menurut Hansen dan Olsen, (2008) (dalam bong, 2011) menekankan orientasi 

kenyamanan (Convenience Orientation) dan persepsi desakan waktu (Perceived 

Time Pressure) adalah sebagai anteseden dari tendensi belanja impulsif 

(Impulsive Buying Tendency) dan seterusnya memengaruhi loyalitas konsumen 

terhadap toko (Consumer Store Loyalty). Situasi dan kondisi dalam toko 

memegang peranan sangat penting dalam upaya meningkatkan ketertarikan calon 
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konsumen untuk berbelanja, yang akhirnya calon konsumen mengambil 

keputusan melakukan belanja impulsif spontan di tempat (Verplanken dan 

Herabadi 2001; bong 2011). 

Menurut Querback dan Bonverte, (1983) (dalam Bong, 2011), dari hasil 

observasi yang dilihat dari sisi perilaku konsumen, maka diperoleh adanya 

keputusan pembelian yang direncanakan dan tidak direncanakan oleh konsumen 

pada titik keputusan pembelian (point of purchase). Titik keputusan pembelian 

merepresentasikan faktor waktu dan tempat pada saat dimana terdapat unsur 

penawaran toko. Sedangkan faktor konsumen, adanya kesiapan keuangan dan 

tawaran produk menarik pada saat bersamaan. Dengan mempergunakan berbagai 

alat dan teknis komunikasi toko, seperti: pola pemajangan, kemasan produk, 

promosi penjualan, periklanan, dan pelayanan toko yang professional pada titik 

lokasi penjualan (Point Of Sales), maka pemasar (marketer) berusaha 

memengaruhi keputusan pembelian calon konsumen (Querback dan Bonverte, 

1983 dalam Bong, 2011). Penelitian ini lebih jauh lagi menekankan pengelolaan 

titik penjualan Point Of Sales dalam toko menjadi faktor sangat penting bagi 

marketer, karena itu terdapat tiga alasan sebagai berikut: Pertama, Point Of Sales 

telah membuktikan sebagai cara yang lebih efisien dari pengeluaran periklanan 

dan promosi lainnya. Kedua, Point Of Sales juga menurunkan jumlah tenaga 

layanan di dalam toko, dan memacu jalinan kerja sama antara toko dengan 

pemasok manufaktur. Ketiga, dengan perubahan pola belanja dan harapanm 

konsumen sehubungan dengan meningkatnya perilaku belanja impulsif, maka 
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program Point Of Sales memainkan peranan semakin penting dibandingkan 

dengan masa-masa sebelumnya. 

Menurut Assael,(1992) (dalam Octaprinanta, 2013) perilaku impulse buying 

memiliki empat tipe, yaitu pembelian impulse yang murni (Pure Impulse), 

pembelian impulse yang dampak tersugesti (Suggestion Impulse), pembelian 

impulse yang telah direncanakan tetapi tidak secara mendetail produknya 

(Planned Impulse) dan pembelian impulse yang berdasarkan ingatan akan 

persediaan yang dimiliki (Reminder Impulse). 

Impulse buying merupakan bagian dari teori perilaku yang berkembang 

sekitar tahun 1970an. Menurut Sherhorn, Reisch dan Rabb, (1990) (dalam 

Arifrianti, 2010). Penelitian pertama tentang impulse buying berkaitan dengan 

konsumsi, dan dilakukan oleh dua tim yang berasal dari Amerika dan Canada. 

Kedua tim ini adalah tim American Faber dan O’Guinn dari Amerika dan 

Canadian Valencedan D’Astous dari Canada. Penelitian yang dilakukan oleh dua 

grup tersebut menyediakan informasi tentang kebiasaan mengkonsumsi yang 

dilakukan konsumen. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa impulse 

buying dipengaruhi oleh faktor individu dan lingkungan. 

Impulse buying dapat menggambarkan sesuatu prilaku yang tidak terencana, 

tidak beraturan, dan spontanitas. Sebagai contoh pembelian impulsif terjadi ketika 

adanya dorongan untuk membeli sesuatu selain menghabiskan waktu dan 

perhatian untuk membeli barang ketika masuk ke dalam. Pembelian yang tidak 

terencana terjadi ketika konsumen tidak biasa atau tidak familiar dengan layout 
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toko atau kendala waktu yang sedikit (Shoham, Brencic, 2003 dalam Arifrianti, 

2010). 

Keputusan pembelian yang dilakukan belum tentu direncanakan, terdapat 

pembelian yang tidak direncanakan (impulsive buying) akibat adanya rangsangan 

lingkungan belanja. Implikasi dari lingkungan belanja terhadap perilaku 

pembelian mendukung asumsi bahwa jasa layanan fisik menyediakan lingkungan 

yang mempengaruhi perilaku konsumen, dihubungkan dengan karakteristik 

lingkungan kon-sumsi fisik (Bitner, Booms, dan Tetreault, 1990 dalam Japarianto, 

2011). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, pembelian yang tidak 

terencana (impulse buying) dapat diklasifasikan dalam empat tipe: planned 

impulse buying, reminded impulse buying, suggestion impulse buying, dan pure 

impulse buying (Miller, 2002; Stern, 1962 dalam Japarianto, 2011). 

a. Pure Impulse Buying merupakan pembelian secara impulse yang 

dilakukan karena adanya luapan emosi dari konsumen sehinga melakukan 

pembelian terhadap produk di luar kebiasaan pembeliannya. 

b. Reminder Impulse Buying merupakan pembelian yang terjadi karen 

konsumen tiba-tiba teringat untuk melakukan pembelian produk tersebut. 

Hal ini menyebabkan konsumen telah pernah melakukan pembelian 

sebelumnya atau telah pernah melihat produk tersebut dalam iklan. 
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c. Suggestion Impulse Buying merupakan pembelian yang terjadi pada saat 

konsumen melihat produk, melihat tata cara pemakaian atau kegunaannya, 

dan memutuskan untuk melakukan pembelian. 

d. Planned Impulse Buying merupakan pembelian yang terjadi ketika 

konsumen membeli produk berdasarkan harga spesial dan produk-produk 

tertentu. Planned impulse buying merupakan pembelian yang dilakukan 

tanpa direncanakan dan tidak tengah memerlukannya dengan segera. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa impulse 

buying merupakan pembelian saat itu juga yang tidak direncanakan, berdasar pada 

tindakan yang sangat kuat dan dorongan keras untuk langsung membeli suatu 

barang. 

2.1.2. Materialism 

Materialisme adalah salah satu trait kepribadian yang berkaitan dengan 

kepemilikan barang atau materi (Richin dan Dawson, 1992 dalam Ditasari, 2013). 

Menurut Richin danDawson, (1994)(dalam Ditasari, 2013), materialisme dibagi 

menjadi tiga dimensi yaitu: (1) dimensi kepemilikan dan harta benda merupakan 

sumber kebahagian (acquisition as the pursuit of happiness) untuk mengukur 

keyakinan apakah seseorang memandang kepemilikan dan harta merupakan hal 

yang penting untuk kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup. (2) Dimensi 

pentingnya harta dalam hidup seseorang (acquisition centrallity) bertujuan untuk 

mengukur derajat keyakinan seseorang yang menganggap bahwa harta dan 

kepemilikan sangat penting dalam kehidupan seseorang, sedangkan (3) Dimensi 
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kepemilikian merupakan ukuran kesuksesan hidup (possession defined success) 

untuk mengukur keyakinan seseorang tentang kesuksesan berdasarkan pada 

jumlah dan kwalitas kepemilikanya. Menurut studi Dittmar (2005) dalam Ditasari, 

(2013) menunjukkan bahwa, nilai materialisme yang dimiliki oleh individu 

menyebabkan seseorang memiliki kecenderungan untuk melakukan pembelian 

secara kompulsif. 

Menurut Richins dan Dawson, (1997) (dalam Utami, 2011) menilai bahwa 

nilai-nilai material dihubungkan dengan kepercayaan diri yang rendah, 

ketidakpuasan dengan kehidupan, dan ketidakpuasan dengan penghasilan yang 

tinggi. Jadi materialisme merupakan keyakinan utama individu bahwa uang, 

kepemilikan, dan kekayaan dipertimbangkan sebagai sesuatu yang relatif tinggi 

dan menonjol dalam kehidupan seseorang dibandingkan dengan penerimaan diri, 

persahabatan serta rasa kemanusiaan. 

2.1.2.1.  Pengukuran Materialisme 

Menurut Richin dan Dawson, (1992) (dalam Ditasari, 2013) materialisme 

terdiri dari tiga dimensi, yaitu: materialism happiness, materialism centrality, dan 

materialism succes. 

a. Materialisme happiness yang diukur dengan menggunakan 3 indikator sebagai 

berikut: 

1. Barang-barang yang saat ini di miliki membuat bahagia. 

2. Membeli banyak barang membuat bahagia. 

3. Merasa resah saat tidak sanggup membeli barang yang disukai. 
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b. Materialisme centrality yang diukur dengan menggunakan 3 indikator sebagai 

berikut: 

1. Biasa membeli sesuatu yang dapat menyenangkan diri. 

2. Menyukai kemewahan. 

3. Biasa membeli sesuatu yang sebetulnya tidak benar-benar dibutuhkan. 

c. Materialisme success yang diukur dengan menggunakan 3 indikator 

sebagaiberikut: 

1. Mengagumi orang lain yang memiliki barang-barang yang mahal 

(mewah). 

2. Materi yang dimiliki seseorang merupakan ukuran sebuah kesuksesan. 

3. Ingin memiliki barang-barang yang dapat membuat orang lain terkesan.  

2.1.3. In Store Stimuli 

Dari perspektif pemasar, atmospherichs suasana toko dapat mempunyai 

sejumlah efek yang di harapkan pada konsumen. Pertama atmospherics dapat 

membantu membentuk arah maupun durasi perhatian konsumen, sehingga 

meningkatkan kemungkinan pembelian untuk produk yang mungkin saja 

terabaikan. Kedua, lingkungan eceran dapat mengekspresikan berbagai aspek 

mengenai toko kepada konsumen, seperti khayalak yang dimaksudkan dan 

penempatan (Engel, 1994). 

Tata ruang toko dan lokasi produk dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemungkinan konsumen mengadakan kontak dengan produk. Sebuah pasar 

swalayan, misalnya, mungkin mendisain suatu tata mungkin mendisain suatub tata 
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ruang yang mendorong arus lalu lintas yang membimbing orang yang berbelanja 

ke bagian tertentu. Penjual sangat peka terhadap lokasi produk karena mereka 

mengenali peningkatan penjualan yang dapat dihasilkan dari posisi rak. Warna di 

dalam toko adalah sumber pengaruh yang potensial terhadap persepsi maupun 

prilaku konsumen (Engel, 1994). 

Karakteristik situasi konsumen yaitu : 

1. Musik, konsumen yang dihadapkan pada musik yang keras menghabiskan 

lebih sedikit waktu berbelanja tetapin menghabiskan uang yang sama dengan 

musik yang lembut. 

2. Tata ruang dan lokasi didalam toko, mendisain suatu tata ruang yang 

mendorong arus lalu lintas yang membimbing konsumen kebagian tertentu. 

3. Warna, warna di dalam toko adalah sumber pengaruh yang potensial pada 

presepsi maupun perilaku konsumen. 

4. Bahan POP (point of purchase), peragaan dan tanda dapat meningkatkan 

kemungkinan menarik perhatian konsumen dan demikian menstimulasi 

pembelian. 

Menurut (Katelĳn, 2008 dalam Bong, 2011) bahwa suasana dan persepsi 

lingkungan (atmospheric perception) baik di luar toko, maupun di dalam toko 

dapat memberikan pengalaman belanja yang sulit dilupakan konsumen, dan 

bahkan suasana toko bisa memengaruhi mood, perilaku konsumen untuk 

melakukan belanja impulsif dan menyebabkan konsumen lebih betah tinggal lebih 

lama di toko. 
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Menurut Mattila dan Wirtz, (2007) (dalam Bong, 2011) upaya program in 

store stimuli menjadi lebih efektif apabila dilakukan melebihi ekspektasi 

konsumen (self-reported impulse buying was maximized when the store 

environment was perceived as over-stimulating i.e., higher than desired in terms 

of excitement and stimulation). Selanjutnya  juga membuktikan bahwa belanja 

impulsif (Impulse Buying) dipengaruhi signifikan oleh store environment, 

perceived crowding, dan employee friendliness. Sedangkan dimensi 

lingkungannya bisa berupa suasana yang tercipta oleh faktor penciuman (scent), 

penglihatan (visual) dan pendengaran dan aktivitas (arousal). 

Singh, (2006) (dalam Bong, 2011) menganalisis model yang dibangunnya 

mengenai pengaruh store environment cues terhadap responsi konsumen dengan 

mediasi customer internal evaluation. Menjelaskan adanya social cues, design 

cues dan ambient cues adalah merupakan dimensi-dimensi dari store environment 

cues. 

Rangkaian pemajangan produk ternyatajuga berfungsi untuk menstimulasi 

minat konsumen agar membeli (Jones, 2003 dalam Bong, 2011), oleh karena 

menarik perhatian konsumen pada pandangan pertama dan diharapkan pada 

akhirnya akan mengambil keputusan membeli walaupun tidak direncanakan 

sebelumnya. Faktor penting lainnya adalah produk-produk terpajang secara fisik 

yang menonjol dan mudah dicapai serta disentuh tangan konsumen akan 

menimbulkan rangsangan bagi konsumen agar lebih mudah untuk melayani diri 

sendiri (Bellenger, 1978 dalam Bong, 2011). 
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Kegiatan in store stimuli sengaja dipersiapkan memengaruhi aktivitas belanja 

tak terencana dengan tujuan meningkatkan penjualan toko. Konsumen cenderung 

melihat penawaran-penawaran tersebut sebagai tawaran khusus sehingga tertarik 

secara spontan untuk membeli, yang sebelumnya sama sekali tidak merencanakan 

(Chevalier, 1975 dalam Bong, 2011). 

Lingkungan adalah semua karakteristik fisik dan sosial dari dunia eksternal 

konsumen, termasuk di dalamnya objek fisik (produk dan toko), hubungan 

keruangan (lokasi toko dan produk di toko), dan perilaku sosial orang lain (siapa 

yang berada di sekitar dan apa yang mereka lakukan). Lingkungan dapat dianalisis 

dalam dua tingkat, makro dan mikro (Peter dan Olson, 2000 dalam Firdausi, 

2013). Pemasar menentukan tingkat analisis lingkungan mana yang relevan bagi 

suatu permasalahan pemasaran dan kemudian mendesain strategi penelitian dan 

pemasaran yang tepat. 

Lingkungan toko memiliki pengaruh besar pada pelanggan, karena 

lingkungan toko menawarkan pemandangan yang memberikan informasi kepada 

pelanggan yang nantinya memberikan penilaian atas produk dan jasa. Jika iklan 

dibuat dengan tujuan menginformasikan, menarik, memikat atau mendorong 

pelanggan untuk datang ke toko, maka store environment berperan penting untuk 

memikat pembeli, membuat nyaman pelanggan dalam berbelanja dan 

mengingatkan produk-produk yang perlu dimiliki baik untuk pribadi maupun 

keperluan rumah tangga (Ma’ruf, 2005 dalam Firdausi, 2013) 
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Stimulus tinggi dan lingkungan toko yang nyaman dapat menggiring 

konsumen meningkatkan keputusan belanja impulsif (Chen, 2008 dalam Bong, 

2011). Menurut Mattila dan Wirzt (2007) dalam Bong (2011) persepsi stimulasi 

berlebihan memberikan dampak positif terhadap belanja impulsif yang 

dipengaruhi secara interaktif dari dua faktor, yaitu faktor sosial berupa bantuan 

karyawan, dan faktor persepsi keramaian (employee cue and perceived crowding). 

Mengetahui adanya dampak gabungan menciptakan stimulus dalam toko 

sangatlah penting, karena persepsi program stimulasi melibatkan perasaan dan 

emosi para pengunjung toko sebagai responsi terhadap program yang disajikan 

(Turley dan Milliam, 2000 dalam Bong, 2011). 

Penelitian di Amerika (Advertising Age, 2008 dalam Bong, 2011) 

menunjukkan bahwa nilai dolar rata-rata belanja ritel konsumen pada supermarket 

modern melalui belanja impulsif adalah mencapai 63% dari total nilai belanja 

industri ritel, dan 70% keputusa pembelia konsumen terhadap merek produk-

produk baru oleh karena pengaruhupaya promosional in store stimuli. Para 

peneliti mengidentifikasikan bahwa belanja impulsif terjadi sebagai hasil stimuli 

dalam toko (Kollat dan Rolland 1969 dalam Bong, 2011). In store stimuli adalah 

faktor yang sengaja diciptakan oleh manajemen toko untuk memengaruhi 

semangat pengunjung agar berbelanja melalui berbagai upaya, seperti penciptaan 

suasana nyaman, teknik pemajangan, rangkai produk lengkap, layanan pelanggan 

dan aktivitas promosi lainnya (Bellenger dan Korganonkar, 1980 dalam Bong 

2011). 
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Lingkungan fisik sebuah toko mempengaruhi persepsi konsumen melalui 

mekanisme sensor penglihatan, pendengaran, penciuman dan bahkan berkaitan 

dengan lingkungan fisik toko, terdapat beberapa elemen yang cukup 

mempengaruhi konsumen, antara lain: musik, kondisi berdesakan, lokasi toko, 

tata ruang toko dan suasana toko sentuhan (Mowen dan Minor, 2002 dalam 

Octaprinanta, 2013).  

Lingkungan fisik adalah keadaan atau kondisi yang di dalamnya juga 

termasuk suasana klinik yang merupakan tempat beroperasinya jasa layanan 

perawatan dan kecantikan kulit. Karakteristik lingkungan fisik merupakan segi 

paling nampak dalam kaitannya dengan situasi. Dimaksud dengan situasi ini 

adalah situasi dan kondisi geografi dan lingkungan institusi, dekorasi, ruangan, 

suara, aroma, cahaya, cuaca, pelatakan dan layout yang nampak atau lingkungan 

yang penting sebagai obyek stimuli (Razak, 2013). 

2.2. PENELITIAN TERDAHULU 

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) menunjukan adanya pengaruh antara 

variabel-variabel materialism happiness, materialism centrality, materialism 

succes, terhadap compulsive buying, dengan variabel impulsive buying sebagai 

moderasinya.  
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Dalam penelitian sebelumnya yang berjudul “Pengaruh In Store Stimuli 

Terhadap Impulsive Buying Behavior Konsumen Hypermarket Jakarta” oleh 

Bong, (2011) menunjukan 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. 

Dalam penelitian sebelumnya yang berjudul “Pengaruh Faktor Situasional 

Terhadap Emotional States Dan Impulsive Buying (Survei Pada Pengunjung 

Giant Hypermarket Mall Olympic Garden Malang)” oleh Nandha Octaprinanta, 

Srikandi Kumadji, dan Kadarisman Hidayat (2013) menunjukan adanya pengaruh 

store environment terhadap dimensi emosi adalah signifikan, time pressure 

terhadap dimensi emosi berpengaruh positif tetapi tidak segnifikan, percieved 

crowding terhadap dimensi emosi tidak berpengaruh secara signifikan dan juga 

negatif. 

Dalam penelitian sebelumnya yang berjudul “Pengaruh Hedonic Shopping 

Motivations terhadap Impulsive Buying Behavior (Penelitian Pada Yogya dan 

Ramayana Department store Garut)” oleh Mardiati (2015) menunjukan bahwa 

hedinic shopping motivations berpengaruh secara positif signifikan terhadap 

impulsive buying behavior pada Yogya dan Ramayana Department Store Garut. 

Dalam penelitian sebelumnya yang berjudul “Pengaruh Atribut Supermarket 

terhadap Impulsive Buying (Survei pada Supermarket di Kota Bandung)” oleh 

Ria Arifianti (2010) menunjukan bahwa atribut supermarket mempunyai pengaruh 

Analisis Pengaruh Materialism Happiness…, Afrinda Wijayanto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2016



23 
 

secara simultan terhadap impulsive buying. Hal ini berarti jika atribut supermarket 

dilaksanakan dengan baik maka akan meningkatkan daya beli konsumen secara 

impulsive. 

Dalam penelitian sebelumnya yang berjudul “Pengaruh Store Environment 

(Lingkungan Toko) Terhadap Impulsive Buying (Studi Pada Pembeli Di Serbu 

Mart Sukorejo)” oleh Firdausi Nuzula, dan Any Urwatul Wusko (2013) 

menunjukan bahwa variabel store environment yang terdiri dari faktor ambien dan 

faktor sosial berpengaruh positif terhadap impulsive buying sedangkan faktor 

desain berpengaruh negatif terhadap impulsive buying.  

2.3. KERANGKA PEMIKIRAN 

Materialisme adalah salah satu trait kepribadian yang berkaitan dengan 

kepemilikan barang atau materi (Richin dan Dawson, 1992 dalam Ditasari, 2013). 

Menurut Richin dan Dawson (1994) dalam Schiffman dan Kanuk, 2007, 

materialisme dibagi menjadi tiga dimensi yaitu: (1) dimensi kepemilikan dan harta 

benda merupakan sumber kebahagian (acquisition as the pursuit of happiness) 

untuk mengukur keyakinan apakah seseorang memandang kepemilikan dan harta 

merupakan hal yang penting untuk kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup. 

(2) Dimensi pentingnya harta dalam hidup seseorang (acquisition centrallity) 

bertujuan untuk mengukur derajat keyakinan seseorang yang menganggap bahwa 

harta dan kepemilikan sangat penting dalam kehidupan seseorang, sedangkan (3) 

Dimensi kepemilikian merupakan ukuran kesuksesan hidup (possession defined 

success) untuk mengukur keyakinan seseorang tentang kesuksesan berdasarkan 

pada jumlah dan kualitas kepemilikanya. Menurut studi Dittmar (2005) dalam 
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Ditasari, (2013)  menunjukkan bahwa, nilai materialisme yang dimiliki oleh 

individu menyebabkan seseorang memiliki kecenderungan untuk melakukan 

pembelian secara kompulsif.  

Menurut (Katelĳn, 2008 dalam Bong,  2011) bahwa suasana dan persepsi 

lingkungan (atmospheric perception) baik di luar toko, maupun di dalam toko 

dapat memberikan pengalaman belanja yang sulit dilupakan konsumen, dan 

bahkan suasana toko bisa memengaruhi mood, perilaku konsumen untuk 

melakukan belanja impulsif dan menyebabkan konsumen lebih betah tinggal lebih 

lama di toko. 

Impulsive buying adalah salah satu perilaku pengambilan keputusan yang 

bersifat kebiasaan (habitual decision making). Pembelian impulsif dapat 

dijelaskan sebagai dorongan untuk membeli sesuatu yang tiba-tiba, tanpa ada niat 

atau rencana, bertindak atas dorongan tanpa mempertimbangkan tujuan jangka 

panjang atau cita-cita. Pembelian impulsif didefinisikan sebagai tindakan membeli 

yang sebelumnya tidak diakui secara sadar sebagai hasil dari suatu pertimbangan, 

atau niat membeli yang terbentuk sebelum memasuki toko (Mowen dan Minor, 

2000 dalam Ditasari, 2013). Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa pembelian 

impulsif merupakan suatu proses pembelian yang terjadi ketika seseorang melihat 

suatu barang dan tiba-tiba ingin membeli barang tersebut, dan kemudian 

memutuskan untuk melakukan pembelian saat itu juga. 

Berdasarkan dari landasan teori dan penelitian yang telah diungkapkan diatas, 

maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut : 
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2.4. HIPOTESIS 

Berdasrkan kerangka pemikiran tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Materialism happiness berpengaruh secara parsial terhadap impulsive 

buying. 

2. Materialism centrality berpengaruh secara parsial terhadap impulsive 

buying. 

IMPULSIVE 

BUYING 
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3. Materialism succes berpengaruh secara parsial terhadap impulsive 

buying. 

4. In-store stimuli berpengaruh secara parsial terhadap impulsive buying. 

5. Materialism happiness, materialism centrality, materialism succes, dan 

in store stiomuli secara simultan berpengaruh terhadap impulsive buying. 
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