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Abstrak 

 Muhammad Nailul Author: Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

universitas brawijaya, 14 desember 20019.  Peran Kesenangan Berbelanja sebagai 

variabel Mediasai Antara Lingkungan Toko Dan Perilaku Pembelian Impulsif Dengan 

Ketersediaan Uang Sebagai Variabel Moderator Studi Pada Konsumen Distribution 

Outlet Di Malang ketua pembimbing: Armanu Thoyib, komisi pembimbing: Wahdiat 

Moko 

 Studi ini menganalisis efek langsung dan tidak langsung dari lingkungan toko 
pada perilaku pembelian impulsif melalui variabel kesengan berbelanja serta melihat 
efek moderator dari ketersediaan uang.  

 Dipandu oleh model Stimulus-Organism-Response (SOR), Flow Theory dan 
literatur pembelian impulsif, penelitian ini menyelidiki peran  lingkungan toko (musik, 
cahaya, karyawan, aroma dan tata letak) dan kesenangan berbelanja terhadap 
perilaku pembelian impulsif. Apakah kesenangan berbelanja memediasi hubungan 
lingkungan toko dan pembelian impulsif dan melihat pengaruh ketersediaan uang 
sebagai variabel moderator. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner dari 200 
responden dalam survei di tiga toko baju yang ada di Kota Malang.  Dalam model 
struktural yang diuji dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 3.0. Penulis 
menemukan beberapa temuan, pertama lingkungan toko dan kesengan berbelanja 
mempengaruhi pembelian impulsif seorang konsumen. Kedua, lingkungan toko 
mendorong pembelian impuls melalui pengaruh dan dorongan kesenangan 
berbelanja dengan mediasi partial. Ke empat, hasil juga menunjukkan bahwa 
ketersediaan uang sebagai variabel moderator mempengaruhi hubungan antara 
lingkungan toko dan perilaku pembelian impulsif. 

Kata Kunci: Impulse buying, Store environment, Ketersediaan uang, kesenangan 
berbelanja, S-O-R model, Flow Theory 
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Abstract 

 Muhammad Nailul Author: Postgraduate Faculty of Economics and Business, 
Brawijaya University, 14 December 2019. Shopping Enjoyment as a mediating 
variable between the store environment and impulsive buying behavior with the 
availability of money as a variable moderator in the study of consumer distribution 
outlets in Malang, supervisor: Armanu Thoyib, Supervisor Commission: Wahdiat Moko 

 

 This study analyzes the direct and indirect effects of the store environment on 
impulsive buying behavior through shopping variables and looks at the moderating 
effect of money availability.Guided by the Stimulus-Organism-Response (SOR) 
model, Flow Theory and impulsive buying literature, this study investigates the role of 
the store environment (music, light, employees, aroma and layout) and shopping 
enjoyment on impulsive buying behavior. Does the shopping enjoyment mediate the 
relationship between the store environment and impulsive buying and see the effect 
of money availability as a moderating variable. Data were obtained using a 
questionnaire from 200 respondents in a survey in three clothing stores in Malang. In 
the structural model that is tested with the help of SmartPLS 3.0 software. The author 
found several findings, first the store environment and shopping enjoyment affect 
impulsive buying of a consumer. Second, the store environment encourages impulse 
buying through the influence and encouragement of shopping  with partial mediation. 
Fourth, the results also show that the availability of money as a moderator variable 
influences the relationship between the store environment and impulsive buying 
behavior. 

Key Words: Impulse buying, Store environment, Money availability, shopping 
Enjoyment, S-O-R models, Flow Theory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah Ala Kulli Hall atas limpahan 
Rahmat dan Hidayah-Mu penulis dapat menyajikan tulisan disertasi yang berjudul: 

Peran Kesenangan Berbelanja Sebagai Variabel Mediasai Antara Lingkungan Toko 
Dan Perilaku Pembelian Impulsif Dengan Kesenangan Berbelanja Sebagai Variabel 
Moderator  
(Studi Pada Konsumen Distribution Outlet Di Kota Malang)  
 
Di dalam tulisan ini, disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi:  

Store environment, Ketersediaan uang, kesenangan berbelanja, S-O-R model dan 
Flow Theory. Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang 
dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi 
masih dirasakan banyak kekurangtepatan, oleh karena itu penulis mengharapkan 
saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. 

 

Malang, 8 Januari 2020 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

HALAMAN JUDUL 
HALAMAN PENGESAHAN............................................................................. i 
HALAMAN IDENTITAS TIM PENGUJI TESIS ............................................... ii  
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS ......................................................... iii            
RIWAYAT HIDUP ...........................................................................................iv 
UCAPAN TERIMAKASIH .............................................................................. v  
ABSTRAK .......................................................................................................vi 
ABSTRACT ................................................................................................... vii 
KATA PENGANTAR  ................................................................................... viii 
DAFTAR ISI....................................................................................................ix 
DAFTAR TABEL ........................................................................................... xii 
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xiii  
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xiv 
 
BAB I     PENDAHULUAN.............................................................................. 1 

1.1. Latar Belakang .......................................................................... 1 
1.2. Rumusan Masalah .................................................................. 11 
1.3. Tujuan PenelitianA .................................................................. 12 
1.4. Manfaat Penelitian .................................................................. 12 

 
BAB II    KAJIAN PUSTAKA ........................................................................ 13 

2.1. Teori Stimulus Organism Respons (SOR) ............................. 13 
2.2. Flow Theory ............................................................................ 15 
2.3. Kajian Teori ............................................................................. 18 

2.3.1. Perilaku Konsumen ...................................................... 18 
2.3.2. Keputusan Pembelian .................................................. 19 
2.3.3. Perilaku Pembelian Impulsif ......................................... 20 
2.3.4. Lingkungan Toko .......................................................... 27 
2.3.5. Kesenangan Berbelanja  .............................................. 30 
2.3.6. Ketersediaan Uang  ...................................................... 32 

2.4. Kajian Empiris ......................................................................... 32 
2.4.1. Hubungan Lingkungan Toko dan Pembelian Impulsif . 32 
2.4.2. Hubungan Lingkungan Toko dan  
          Kesenangan Berbelanja  .............................................. 34 
2.4.3. Hubungan Kesenangan Berbelanja  dan  
          Pembelian Impulsif ....................................................... 34 
2.4.3. Kesenangan Berbelanja  sebagai variabel mediasi  
          pada hubungan Lingkungan Toko dan 
          Pembelian Impulsif ....................................................... 35 
2.4.4. Ketersediaan Uang  Sebagai Moderator ...................... 35 

 
BAB III   KERANGKA KONSEP.PENELITIAN ............................................ 36 

3.1. Kerangka Konseptual.Penelitian ............................................ 36 
3.2. Hipotesis Penelitian ................................................................ 39 

3.2.1. Hubungan Lingkungan Toko dan Pembelian Impulsif . 39 
3.2.2. Hubungan Lingkungan Toko dan  
          Kesenangan Berbelanja  .............................................. 39 
3.2.3. Hubungan Kesenangan Berbelanja  
          dan Pembelian Impulsif ................................................ 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

3.2.4. Ketersediaan Uang  Sebagai Variabel Moderator ....... 40 
3.2.5. Kesenangan Berbelanja  Sebagai Variabel Mediasi ... 41 

3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian ................................ 41 
3.3.1. Lingkungan Toko .......................................................... 41 
3.3.2. Pembelian Impulsif ....................................................... 43 
3.3.3. Kesenangan Berbelanja  .............................................. 45 
3.3.4. Ketersediaan Uang  ...................................................... 47 

3.4. Pengukuran Variabel .............................................................. 47 
 

BAB IV  METODE PENELITIAN .................................................................. 49 
4.1. Pendekatan Penelitian ............................................................ 49 
4.2. Ruang Lingkup.Penelitian ....................................................... 50 
4.3. Lokasi Penelitian ..................................................................... 50 
4.4. Populasi dan.Sampep............................................................. 50 

4.4.1. Populasi ........................................................................ 50 
4.4.2. Sampel .......................................................................... 51 

4.5. Teknik Pengumpulan Data dan Pemilihan Responden ......... 52 
4.5.1 Jenis Data ...................................................................... 52 
4.5.2 Sumber Data .................................................................. 53 
4.5.3 Teknik Pengumpulan Data ............................................ 54 

4.6. Analisis Data ........................................................................... 55 
4.6.1. Analisis Deskriptif ................................................................ 55 
4.6.2. Analisis Kuantitatif ............................................................... 55 
4.7. Pemodelan Struktural Equality Modeling (SEM) .................... 56 
4.7.1.Analisis outer Model ............................................................. 56 
4.7.1.1. Convergent validity ........................................................... 56 
4.7.1.2.  Discriminant validity ......................................................... 57 
4.7.1.3.  Unidimensionality............................................................. 58 
4.7.2. Analisis Inner model dalam (model struktural), ................... 58 
4.7.2.1. Koefisien determinasi (R2) ............................................... 58 
4.7.2.2. Predictive Relevance (Q2) ............................................... 58 
4.7.2.3. Goodness of Fit Index (GoF) ............................................ 58 
4.8. Uji Hipotesis ............................................................................ 59 
4.8.1. Efek Mediasi ........................................................................ 59 
4.8.2. Analisis moderator ............................................................... 60 
 

BAB  V  HASIL DAN PEMBAHSAN ............................................................ 61 
5..1.Deskripsi Obyek Penelitian ..................................................... 61 

5.1.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian ............................ 61 
5.2. Karakteristik Responden ........................................................ 62 

5.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin . 63 
5.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia ................ 63 
5.2.3. Karakteristik Responden  
          Menurut Pendidikan Terakhir ....................................... 63 
5.2.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Intensitas  
          Berbelanja ..................................................................... 65 
5.2.5. Karakteristik Responden Berdasarkan  
          Tingkat Impulsivitas ...................................................... 66 
5.2.6. Karakteristik Responden Berdasarkan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

          Pendapatan Tiap Bulan ................................................ 67 
5.2.7Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan ......... 67 

5.3. Analisis Deskriptif ................................................................... 68 
5.3.1. Distribusi Frekuensi Variabel Peran Lingkungan Toko 69 
5.3.2. Distribusi Frekuensi Variabel Perilaku 
          Pembelian Impulsif ....................................................... 75 
5.3.4. Distribusi Frekuensi Variabel Kesenangan Berbelanja 81 
5.3.5. Distribusi Frekuensi Variabel Ketersediaa Uang ......... 84 

5.4. Uji Outer Model (Measurement Model) .................................. 86 
5.4.1. Convergent Validity ...................................................... 87 
5.4.2. Discriminant Validity ..................................................... 88 
5.4.3. Unidimensionality.......................................................... 89 

5.5. Uji Inner Model (Structural Model) .......................................... 89 
5.5.1. R2 - Values ................................................................... 89 
5.5.2. Predictive Relevance .................................................... 90 
5.5.3. Goodness of Fit (GoF) .................................................. 90 
5.5.4. Effect Size ..................................................................... 92 
5.5.5. Ringkasan Outer Model dan Inner Model .................... 93 

5.6. Pengujian Hipotesis ................................................................ 93 
5.6.1. Pengujian Hipotesis: Bagian Pertama.......................... 93 
5.6.2. Pengujian Hipotesis: Bagian Kedua ............................. 96 

5.7. Pembahasan ........................................................................... 97 
5.7.1. Lingkungan Toko Berpengaruh  
          Terhadap Perilaku Impulse .......................................... 98 
5.7.2. Lingkungan Toko Berpengaruh  
          Terhadap Kesenangan Berbelanja  ............................. 99 
5.7.3. Kesenangan Berbelanja  Berpengaruh  
          Terhadap Perilaku Impulse Buying .............................. 99 
5.7.4. Kesenangan Berbelanja  Memediasi  
          Hubungan Lingkungan Toko  Dan Impulse Buying ... 100 
5.7.5. Ketersediaan Uang  Memoderasi  
          Hubungan Lingkungan Toko  Dan Impulse Buying ... 100 

5.8. Kontribusi Penelitian ............................................................. 101 
5.8.1. Kontribusi Teoritis ....................................................... 101 
5.8.2. Kontribusi Praktis ........................................................ 102 

5.9. Keterbatasan Penelitian ....................................................... 103 
 

BAB VI  PENUTUP .................................................................................... 104 
6.1. Kesimpulan ........................................................................... 104 
6.2. Saran ..................................................................................... 105 

6.2.1. Saran Teoritis ............................................................. 105 
6.2.3. Saran Praktis .............................................................. 105 
6.2.3. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya ................................. 106 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel Judul Halaman 

1.1 Tabel Kesenjangan Penelitian (Research Gap) 7 

2.1 Perkembangan dan penerapan teori S-O-R 14 

3.1 Definisi Oprasional Store Environment 42 

3.1 Lanjutan Definisi Oprasional Store Environment 43 

3.2 Definisi Oprasional Impulsif Buying 44 

3.2 Lanjutan Definisi Oprasional Impulsif Buying 45 

3.3 Definisi Oprasional Shopping Enjoyment 46 

3.4 Definisi Oprasional Money Availability 44 

4.1 Metode Tiga Kotak 56 

5.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 63 

5.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 64 

5.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 65 

5.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Intensitas Berbelanja 66 

5.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Impulsivitas 66 

5.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pedapatan 67 

5.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Intensitas Berbelanja 68 

5.8 Distribusi Frekuensi Variabel Peran Lingkungan Toko 69 

5.8 Lanjutan tabel 5.8 70 

5.9 Distribusi Frekuensi Variabel Perilaku Pembelian Impulsif 75 

5.10 Distribusi Frekuensi Variabel Kesenangan Berbelanja (SHE) 82 

5.11 Distribusi Frekuensi Variabel Ketersediaa Uang (M) 85 

5.12 Convergent Validity 87 

5.13 Convergent Validity Akhir 88 

5.14 Composite reliability dan alpha cronbach 89 

5.15 Nilai R2 90 

5.16 F Square 92 

5.17 Path Coefficients 93 

5.18 Pengaruh Langsung dan tidak langsung 94 

5.19 Path coefficient 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambarl Judul Halaman 

2.1 Proses pengambilan keputusan pembelian menurut Kotler 

dan Keller (2016) 

21 

2.2 Ilustrasi kondisi flow 16 

3.1 Kerangka Konsep Penelitian 40 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran Judul Halaman 

1 Koesioner 115 

2 Pengaruh Langsung 116 

3 Pengaruh Tidak Langsung 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIWAYAT HIDUP 
 
 Muhammad Nailul Author, Malang, 20 Desember 1991 anak dari ayah 
Muhammad Asyari dan Ibu Nurul Ulwiyah, SD sampai SMA di Kabupaten Malang lulus 
SMA tahun 2011, studi di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya pada tahun 2011. 
Pendidikan non formal yaitu pondok pesantren mulai tahun 2008 – 2019 di Ponpes 
Sirotul Fuqoha dan dilanjutkan di Ponpes Miftahul Huda sampai sekarang. 
Pengalaman kerja sebagai konsultan keuangan dan pemasaran di PT VIF. 
 

Malang, 8 Januari 2020 
Penulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCAPAN TERIMA KASIH 

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

Bapak Prof Armanu Toyib selaku pembimbing utama, 

Bapak Dr. Wahdiat Moko selaku komisi pembimbing 

Ketua Jurusan Program Magister Manajemen Ibu Dr. Kusuma Ratnawati SE., MM., 
CFP 

Rekan-rekan penulis dan teman teman seperjuangan di Pondok Pesantren Miftahul 
Huda yang telah banyak memberikan bantuan ikut berperan dalam memperlancar 
penelitian dan penulisan tesis ini. Sujud dan terima kasih yang dalam penulis 
persembahkan kepada Ibunda Nurul Ulwiyah dan Ayahanda Asyari tercinta, atas 
dorongan yang kuat, kebijaksanaan dan do’a. Ucapan terima kasih secara khusus 
penulis sampaikan kepada orang yang selalu menguatkan dan memberikan dukungan 
baik dari segi materi dan yang lainya. 

Malang, 8 Januari 2020 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HALAMAN JUDUL 
HALAMAN PENGESAHAN............................................................................. i 
HALAMAN IDENTITAS TIM PENGUJI TESIS ............................................... ii  
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS ......................................................... iii            
RIWAYAT HIDUP ...........................................................................................iv 
UCAPAN TERIMAKASIH .............................................................................. v  
ABSTRAK .......................................................................................................vi 
ABSTRACT ................................................................................................... vii 
KATA PENGANTAR  ................................................................................... viii 
DAFTAR ISI....................................................................................................ix 
DAFTAR TABEL ........................................................................................... xii 
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xiii  
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xiv 
 
BAB I     PENDAHULUAN.............................................................................. 1 

1.1. Latar Belakang .......................................................................... 1 
1.2. Rumusan Masalah .................................................................. 11 
1.3. Tujuan PenelitianA .................................................................. 12 
1.4. Manfaat Penelitian .................................................................. 12 

 
BAB II    KAJIAN PUSTAKA ........................................................................ 13 

2.1. Teori Stimulus Organism Respons (SOR) ............................. 13 
2.2. Flow Theory ............................................................................ 15 
2.3. Kajian Teori ............................................................................. 18 

2.3.1. Perilaku Konsumen ...................................................... 18 
2.3.2. Keputusan Pembelian .................................................. 19 
2.3.3. Perilaku Pembelian Impulsif ......................................... 20 
2.3.4. Lingkungan Toko .......................................................... 27 
2.3.5. Kesenangan Berbelanja  .............................................. 30 
2.3.6. Ketersediaan Uang  ...................................................... 32 

2.4. Kajian Empiris ......................................................................... 32 
2.4.1. Hubungan Lingkungan Toko dan Pembelian Impulsif . 32 
2.4.2. Hubungan Lingkungan Toko dan  
          Kesenangan Berbelanja  .............................................. 34 
2.4.3. Hubungan Kesenangan Berbelanja  dan  
          Pembelian Impulsif ....................................................... 34 
2.4.3. Kesenangan Berbelanja  sebagai variabel mediasi  
          pada hubungan Lingkungan Toko dan 
          Pembelian Impulsif ....................................................... 35 
2.4.4. Ketersediaan Uang  Sebagai Moderator ...................... 35 

 
BAB III   KERANGKA KONSEP.PENELITIAN ............................................ 36 

3.1. Kerangka Konseptual.Penelitian ............................................ 36 
3.2. Hipotesis Penelitian ................................................................ 39 

3.2.1. Hubungan Lingkungan Toko dan Pembelian Impulsif . 39 
3.2.2. Hubungan Lingkungan Toko dan  
          Kesenangan Berbelanja  .............................................. 39 
3.2.3. Hubungan Kesenangan Berbelanja  
          dan Pembelian Impulsif ................................................ 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.4. Ketersediaan Uang  Sebagai Variabel Moderator ....... 40 
3.2.5. Kesenangan Berbelanja  Sebagai Variabel Mediasi ... 41 

3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian ................................ 41 
3.3.1. Lingkungan Toko .......................................................... 41 
3.3.2. Pembelian Impulsif ....................................................... 43 
3.3.3. Kesenangan Berbelanja  .............................................. 45 
3.3.4. Ketersediaan Uang  ...................................................... 47 

3.4. Pengukuran Variabel .............................................................. 47 
 

BAB IV  METODE PENELITIAN .................................................................. 49 
4.1. Pendekatan Penelitian ............................................................ 49 
4.2. Ruang Lingkup.Penelitian ....................................................... 50 
4.3. Lokasi Penelitian ..................................................................... 50 
4.4. Populasi dan.Sampep............................................................. 50 

4.4.1. Populasi ........................................................................ 50 
4.4.2. Sampel .......................................................................... 51 

4.5. Teknik Pengumpulan Data dan Pemilihan Responden ......... 52 
4.5.1 Jenis Data ...................................................................... 52 
4.5.2 Sumber Data .................................................................. 53 
4.5.3 Teknik Pengumpulan Data ............................................ 54 

4.6. Analisis Data ........................................................................... 55 
4.6.1. Analisis Deskriptif ................................................................ 55 
4.6.2. Analisis Kuantitatif ............................................................... 55 
4.7. Pemodelan Struktural Equality Modeling (SEM) .................... 56 
4.7.1.Analisis outer Model ............................................................. 56 
4.7.1.1. Convergent validity ........................................................... 56 
4.7.1.2.  Discriminant validity ......................................................... 57 
4.7.1.3.  Unidimensionality............................................................. 58 
4.7.2. Analisis Inner model dalam (model struktural), ................... 58 
4.7.2.1. Koefisien determinasi (R2) ............................................... 58 
4.7.2.2. Predictive Relevance (Q2) ............................................... 58 
4.7.2.3. Goodness of Fit Index (GoF) ............................................ 58 
4.8. Uji Hipotesis ............................................................................ 59 
4.8.1. Efek Mediasi ........................................................................ 59 
4.8.2. Analisis moderator ............................................................... 60 
 

BAB  V  HASIL DAN PEMBAHSAN ............................................................ 61 
5..1.Deskripsi Obyek Penelitian ..................................................... 61 

5.1.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian ............................ 61 
5.2. Karakteristik Responden ........................................................ 62 

5.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin . 63 
5.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia ................ 63 
5.2.3. Karakteristik Responden  
          Menurut Pendidikan Terakhir ....................................... 63 
5.2.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Intensitas  
          Berbelanja ..................................................................... 65 
5.2.5. Karakteristik Responden Berdasarkan  
          Tingkat Impulsivitas ...................................................... 66 
5.2.6. Karakteristik Responden Berdasarkan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Pendapatan Tiap Bulan ................................................ 67 
5.2.7Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan ......... 67 

5.3. Analisis Deskriptif ................................................................... 68 
5.3.1. Distribusi Frekuensi Variabel Peran Lingkungan Toko 69 
5.3.2. Distribusi Frekuensi Variabel Perilaku 
          Pembelian Impulsif ....................................................... 75 
5.3.4. Distribusi Frekuensi Variabel Kesenangan Berbelanja 81 
5.3.5. Distribusi Frekuensi Variabel Ketersediaa Uang ......... 84 

5.4. Uji Outer Model (Measurement Model) .................................. 86 
5.4.1. Convergent Validity ...................................................... 87 
5.4.2. Discriminant Validity ..................................................... 88 
5.4.3. Unidimensionality.......................................................... 89 

5.5. Uji Inner Model (Structural Model) .......................................... 89 
5.5.1. R2 - Values ................................................................... 89 
5.5.2. Predictive Relevance .................................................... 90 
5.5.3. Goodness of Fit (GoF) .................................................. 90 
5.5.4. Effect Size ..................................................................... 92 
5.5.5. Ringkasan Outer Model dan Inner Model .................... 93 

5.6. Pengujian Hipotesis ................................................................ 93 
5.6.1. Pengujian Hipotesis: Bagian Pertama.......................... 93 
5.6.2. Pengujian Hipotesis: Bagian Kedua ............................. 96 

5.7. Pembahasan ........................................................................... 97 
5.7.1. Lingkungan Toko Berpengaruh  
          Terhadap Perilaku Impulse .......................................... 98 
5.7.2. Lingkungan Toko Berpengaruh  
          Terhadap Kesenangan Berbelanja  ............................. 99 
5.7.3. Kesenangan Berbelanja  Berpengaruh  
          Terhadap Perilaku Impulse Buying .............................. 99 
5.7.4. Kesenangan Berbelanja  Memediasi  
          Hubungan Lingkungan Toko  Dan Impulse Buying ... 100 
5.7.5. Ketersediaan Uang  Memoderasi  
          Hubungan Lingkungan Toko  Dan Impulse Buying ... 100 

5.8. Kontribusi Penelitian ............................................................. 101 
5.8.1. Kontribusi Teoritis ....................................................... 101 
5.8.2. Kontribusi Praktis ........................................................ 102 

5.9. Keterbatasan Penelitian ....................................................... 103 
 

BAB VI  PENUTUP .................................................................................... 104 
6.1. Kesimpulan ........................................................................... 104 
6.2. Saran ..................................................................................... 105 

6.2.1. Saran Teoritis ............................................................. 105 
6.2.3. Saran Praktis .............................................................. 105 
6.2.3. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya ................................. 106 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

 Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah Ala Kulli Hall atas limpahan 
Rahmat dan Hidayah-Mu penulis dapat menyajikan tulisan disertasi yang berjudul: 

Peran Kesenangan Berbelanja Sebagai Variabel Mediasai Antara Lingkungan Toko 
Dan Perilaku Pembelian Impulsif Dengan Kesenangan Berbelanja Sebagai Variabel 
Moderator  
(Studi Pada Konsumen Distribution Outlet Di Kota Malang)  
 
Di dalam tulisan ini, disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi:  

Store environment, Ketersediaan uang, kesenangan berbelanja, S-O-R model dan 
Flow Theory. Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang 
dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi 
masih dirasakan banyak kekurangtepatan, oleh karena itu penulis mengharapkan 
saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. 

 

Malang, 14 Desember 2019 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR TABEL 

 

Tabel Judul Halaman 

2.1 Perkembangan dan penerapan teori S-O-R 14 

3.1 Definisi Oprasional Store Environment 43 

3.1 Lanjutan Definisi Oprasional Store Environment 44 

3.2 Definisi Oprasional Impulsif Buying 45 

3.2 Lanjutan Definisi Oprasional Impulsif Buying 46 

3.3 Definisi Oprasional Shopping Enjoyment 47 

3.4 Definisi Oprasional Money Availability 48 

4.1 Metode Tiga Kotak 56 

5.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 64 

5.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 65 

5.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 66 

5.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Intensitas Berbelanja 67 

5.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Impulsivitas 67 

5.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pedapatan 68 

5.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Intensitas Berbelanja 69 

5.8 Distribusi Frekuensi Variabel Peran Lingkungan Toko 70 

5.8 Lanjutan tabel 5.8 73 

5.9 Distribusi Frekuensi Variabel Perilaku Pembelian Impulsif 76 

5.10 Distribusi Frekuensi Variabel Kesenangan Berbelanja (SHE) 83 

5.11 Distribusi Frekuensi Variabel Ketersediaa Uang (M) 85 

5.12 Convergent Validity 87 

5.13 Convergent Validity Akhir 88 

5.14 Composite reliability dan alpha cronbach 89 

5.15 Nilai R2 90 

5.16 F Square 92 

5.17 Path Coefficients 93 

5.18 Pengaruh Langsung dan tidak langsung 94 

5.19 Path coefficient 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR GAMBAR 

Tabel Judul Halaman 

2.1 Proses pengambilan keputusan pembelian menurut Kotler dan 

Keller (2016) 

21 

2.2 Ilustrasi kondisi flow 16 

3.1 Kerangka Konsep Penelitian 40 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran Judul Halaman 

1 Koesioner 106 

2 Pengaruh Langsung 111 

3 Pengaruh Tidak Langsung 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrak 

 Muhammad Nailul Author: Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

universitas brawijaya, 14 desember 20019.  Peran Kesenangan Berbelanja sebagai 

variabel Mediasai Antara Lingkungan Toko Dan Perilaku Pembelian Impulsif Dengan 

Ketersediaan Uang Sebagai Variabel Moderator Studi Pada Konsumen Distribution 

Outlet Di Malang ketua pembimbing: Armanu Thoyib, komisi pembimbing: Wahdiat 

Moko 

 Studi ini menganalisis efek langsung dan tidak langsung dari lingkungan toko 
pada perilaku pembelian impulsif melalui variabel kesengan berbelanja serta melihat 
efek moderator dari ketersediaan uang.  

 Dipandu oleh model Stimulus-Organism-Response (SOR), Flow Theory dan 
literatur pembelian impulsif, penelitian ini menyelidiki peran  lingkungan toko (musik, 
cahaya, karyawan, aroma dan tata letak) dan kesenangan berbelanja terhadap 
perilaku pembelian impulsif. Apakah kesenangan berbelanja memediasi hubungan 
lingkungan toko dan pembelian impulsif dan melihat pengaruh ketersediaan uang 
sebagai variabel moderator. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner dari 200 
responden dalam survei di tiga toko baju yang ada di Kota Malang.  Dalam model 
struktural yang diuji dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 3.0. Penulis 
menemukan beberapa temuan, pertama lingkungan toko dan kesengan berbelanja 
mempengaruhi pembelian impulsif seorang konsumen. Kedua, lingkungan toko 
mendorong pembelian impuls melalui pengaruh dan dorongan kesenangan 
berbelanja dengan mediasi partial. Ke empat, hasil juga menunjukkan bahwa 
ketersediaan uang sebagai variabel moderator mempengaruhi hubungan antara 
lingkungan toko dan perilaku pembelian impulsif. 

Kata Kunci: Impulse buying, Store environment, Ketersediaan uang, kesenangan 
berbelanja, S-O-R model, Flow Theory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 Muhammad Nailul Author: Postgraduate Faculty of Economics and Business, 
Brawijaya University, 14 December 2019. Shopping Enjoyment as a mediating 
variable between the store environment and impulsive buying behavior with the 
availability of money as a variable moderator in the study of consumer distribution 
outlets in Malang, supervisor: Armanu Thoyib, Supervisor Commission: Wahdiat Moko 

 

 This study analyzes the direct and indirect effects of the store environment on 
impulsive buying behavior through shopping variables and looks at the moderating 
effect of money availability.Guided by the Stimulus-Organism-Response (SOR) 
model, Flow Theory and impulsive buying literature, this study investigates the role of 
the store environment (music, light, employees, aroma and layout) and shopping 
enjoyment on impulsive buying behavior. Does the shopping enjoyment mediate the 
relationship between the store environment and impulsive buying and see the effect 
of money availability as a moderating variable. Data were obtained using a 
questionnaire from 200 respondents in a survey in three clothing stores in Malang. In 
the structural model that is tested with the help of SmartPLS 3.0 software. The author 
found several findings, first the store environment and shopping enjoyment affect 
impulsive buying of a consumer. Second, the store environment encourages impulse 
buying through the influence and encouragement of shopping  with partial mediation. 
Fourth, the results also show that the availability of money as a moderator variable 
influences the relationship between the store environment and impulsive buying 
behavior. 

Key Words: Impulse buying, Store environment, Money availability, shopping 
Enjoyment, S-O-R models, Flow Theory 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Dalam era yang serba moderen saat ini, perilaku konsumtif merupakan suatu 

fenomena yang banyak melanda kehidupan masyarakat. Gaya hidup dan kebiasaan 

konsumen sekarang ini cepat mengalami perubahan dalam waktu yang cepat. Seperti 

dalam hal berpenampilan yang mendorong seseorang pada perilaku konsumtif. 

Perilaku konsumtif cenderung harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak karena 

bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan saja tetapi lebih mengarah kepada 

pemenuhan keinginan. 

Gaya hidup adalah sebuah perilaku yang menunjukkan bagaimana orang 

hidup, bagaimana mereka membelanjakan uang mereka, dan bagaimana mereka 

mengalokasikan waktu mereka (Mowen dan Minor 1998). Gaya hidup atau lifestyle 

yang semakin mengglobal dan juga modern  mempengaruhi pilihan-pilihan konsumen 

pada produk. Salah satu produk yang digandrungi generasi muda saat ini adalah 

produk pakaian jadi dengan desain yang unik, menarik, bervariasi sesuai dengan 

mode atau dikenal dengan fashion. Fashion pada dasarnya melibatkan perubahan, 

yang didefinisikan sebagai suksesi tren jangka pendek atau mode (Easey,2009) 

Menurut  Easey  (2009)  perkembangan  fashion  di  dunia  dimulai sejak akhir 

dari Perang Dunia I, pada tahun 1918, benar-benar menandai awal dari dunia fashion. 

Gaya atau mode berbusana mulai dipengaruhi oleh perancang busana Paris, Milan, 

New York dan London dan pada tahun 1930-an bintang film dan bintang pop  
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memainkan peran dalam memulai tren mode. Di Indonesia sendiri tren fashion dimulai 

pada abad ke 15 atau ke 16 dengan kebaya menjadi mode pada saat itu. 

Perkembangan fashion saat ini sangat pesat, dengan maraknya produk yang inovativ, 

berkualitas dan juga murah yang membuat semakin menarik minat konsumen. Fungsi 

dari pakain sendiri bukan hanya untuk formalitas untuk menutup aurat ataupun 

melindungi tubuh tapi sudah menjadi serminan gaya hidup dan juga cerminan status 

social seseorang. 

Levy Michael dan Barton (200) mendefinisikan fashion adalah sebuah  produk 

yang terikat oleh waktu dan digunakan oleh sejumlah besar konsumen karena produk 

tersebut dinilai oleh konsumen layak dan pantas pada waktu dan tempat pada saat 

itu. Distro dan clothing company merupakan salah satu jenis usaha yang bergerak di 

bidang fashion ialah Distro (distribution outlet) atau (distribution store) adalah toko 

yang menjual berbagai macam produk fashion dari merk baju lokal yang belum 

mepunyai toko sendiri dan clothing company adalah produsen yang membuat , 

menjual dan mesdistribusikan semua produk mereka sendiri.  

Distro pada saat ini dapat dibilang menjadi sudah fenomena. Hal ini bisa dilihat 

dengan perkembangan yang ada terutama di kota Malang. Perkembangan distro di 

Kota Malang cukup pesat hal ini dimulai dengan berdirinya tiga toko distro yang 

sampai saat ini masih ada yaitu Heroine, Insprd, dan Elvencloud. Tapi pada saat ini 

mulai banyak distro yang berguguran karena kalah dalam persaingan hal ini menjadi 

menarik untuk diteliti. Distro sudah berubah menjadi sebuah fenomena baru yang 

hadir di kota-kota besar di Indonesia khususnya di Malang sejak satu dekade lalu. 

Dan hal ini menjadi sebuah tren setter yang menghadirkan gaya busana yang 

fashionable bagi remaja dan anak muda saat ini dengan berbagai macam keunikan 

dan kelebihannya. Pada awal mula kehadiran ada beberapa merek yang sudah 
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terkenal yaitu 3 secound, inspired dan lain lain, hal ini memicu berdatanganya merek 

lain tapi pada akhirnya para pesaing gulung tikar. 

Pengetahuan tentang perilaku konsumen adalah kunci utama dalam 

merencanakan strategi pemasaran suatu produk khususnya di Distro. Perilaku 

pmbelian yang tidak direncanakan (unplanned buying) atau pembelian impulsif 

merupakan fenomena yang harus diperhatikan oleh produsen, retailer dan pemilik 

toko, Pembelian impulsif dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti lingkungan toko 

yang menarik ataupun harga diskon yang sangat besar.  

Perilaku pembelian impulsif adalah sebuah fenomena yang terjadi di seluruh 

dunia. Menurut pendapat CEO Coca Cola, Muhtar Kent, lebih dari 70% penjualan 

Coke disebabkan oleh pembelian impulsif (Karmali, 2007). Demikian pula, menurut 

penelitian perusahaan grosir bahan makanan di Kanada mengamati bahwa 

profitabilitasnya akan meningkat lebih dari 40 persen jika setiap pelanggan membeli 

barang tambahan dengan secara impulsif (Babin dan Attaway, 2000). Perilaku 

pembelian impulsif sudah diteliti selama 65 tahun (Clover, 1950; Stern, 1962; Rook, 

1987; Peck dan Childers, 2006; Chang et .al 2011; Khorrami 2015) hal ini 

menandakan bahwa perilaku pembelian impulsif masih menarik untuk diteliti sampai 

sekarang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Google, Terhitung sejak tahun 

2015, total penjualan e-commerce telah mencapai lebih dari 341 milyar Dollar, dan 90 

%dari transaksi penjualan tersebut tetap terjadi di toko konvensional. 

Di indonesia sendiri tren berbelanja berkembang semakin impulsif setiap 

tahunnya. Ini dilihat dari riset yang dilakukan perusahaan riset di Indonesia, The 

Nielsen Company terhadap masyarakat di lima kota besar Indonesia. Kelimanya, 

yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan. Pada 2003, 15% dari total 

pembelanja di Indonesia masih merencanakan apa yang akan dibelinya jika ingin 
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berbelanja, namun pada tahun 2011 presentase itu berkurang menjadi 5% hal ini 

dikarenakan oleh inovasi produk yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan 

untuk menarik minat beli masyarakat. Dengan perubahan perilaku yang signifikan ini, 

retailer harus menyediakan promosi pada kegiatan di dalam toko yang efektif untuk 

mendorong pembelian yang lebih besar.  

Dalam konteks pemasaran saat ini, yang ditandai dengan meningkatnya 

tingkat aspirasi konsumen akan produk, kemauan untuk membelanjakan sebagian 

uang, pengaruh westernisasi dan ketersediaan produk, pemasar dan pengecer   

memiliki beberapa peluang untuk mengingkatkan pembelian impulsif (Kumar, 2007). 

Sinha (2003) menyatakan bahwa pelanggan India berorientasi pada belanja karena 

belanja merupakan hiburan yang menyenangkan. Menurutnya, mayoritas penduduk 

India bisa dikategorikan muda, kelas pekerja, dengan daya beli lebih tinggi. Mereka 

mencari lebih banyak nilai emosional dari belanja daripada nilai fungsional dan 

memberi nilai kenyamanan dan variasi. Sneath et al. (2009) berpendapat bahwa 

pembelian impuls juga bisa diinduksi karena depresi seseorang dan upaya untuk 

memperbaiki mood. Verplanken dan Herabadi (2001) menemukan hasil yang sama 

dalam studinya dan menyatakan bahwa pembelian impuls sering dikaitkan dengan 

individu yang ingin melepaskan diri dari persepsi psikologis negatif seperti harga diri 

rendah, perasaan negatif, atau suasana hati. Berbagai rangsangan autistik yang 

dihasilkan sendiri seperti pikiran dan emosi konsumen sendiri juga bertanggung jawab 

untuk pembelian impulsif (Hirschman, 1992). 

Banyak  teori yang telah dibahas untuk menerangkan perilaku pembelian 

impulsif seorang konsumen, salah satunya adalah model atau teori Stimulus 

Organism Response (SOR) (Mehrabian dan Russell 1974). Smith dan Sivakumar 

(2004) perilaku pembelian impulsif didefinisikan sebagai perilaku yang melibatkan 
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respon atau tanggapan langsung terhadap rangsangan yang disajikan dalam 

lingkungan. Teori S-O-R menjelaskan mengeai stimulus (S) yang mempengaruhi 

evaluasi afektif internal orang (O), yang pada gilirannya menyebabkan pendekatan 

atau penghindaran tanggapan (R). Dengan kata lain, orang bereaksi terhadap 

pengaruh lingkungan baik secara positif (approach behavior) atau perilaku negatif 

(avoidance behavior). Status emosional berfungsi sebagai variabel mediasi atau 

intervensi dan melengkapi urutan model S-O-R. Teori tersebut menunjukkan adanya 

hubungan antara pengaruh lingkungan terhadap perilaku konsumen.  

Model stimulus organism response (SOR) menunjukkan jika pengaruh 

lingkungan (stimulus) akan menyebabkan konsumen melakukan sebuah evaluasi 

(organism), dan akhirnya merubah perilaku (response). Model ini juga menjelaskan 

bagaimana aspek lingkungan mempengaruhi internal dan merubah perilaku individu. 

Aspek  lingkungan memberikan rangsangan eksternal (stimulus) kepada individu atau 

konsumen untuk melakukan evaluasi sampai akhirnya melakukan suatu perilaku atau 

tindakan. Dengan kata lain, individu akan bereaksi terhadap pengaruh lingkungan baik 

secara positif (approach behavior) atau perilaku negatif (avoidance behavior). Model 

ini berperan sebagai dasar untuk konseptualisasi ''servicescapes'' (Bitner 1992), yang 

mengacu pada bagaimana lingkungan fisik lokasi toko atau lingkungan toko bertindak 

sebagai landasan untuk melakukan kegiatan pemasaran dan pelayanan.  

Banyak retailer mengakui pentingnya peran lingkungan toko sebagai alat 

untuk diferensiasi pasar (Levy dan Weitz 2004). Lingkungan toko, terdiri dari banyak 

elemen, termasuk musik, pencahayaan, tata letak, papan arah dan elemen manusia, 

dan juga dapat dibagi ke dalam lingkungan eksternal dan lingkungan internal. 

Sementara itu banyak elemen dari lingkungan toko yang dapat mempengaruhi emosi 

pembeli, kognisi dan keadaan fisiologis, beberapa elemen  akan ditanggapi langsung 
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oleh pembeli yang akan berdampak pada pemikiran, perasaan atau kenyamanan 

tubuh mereka ketika berbelanja. Meskipun banyak penelitian di lingkungan toko, 

temuan mereka tidak cukup untuk memberikan pemahaman rinci tentang efek 

lingkungan toko tersebut. 

Bitner (1992) Tai dan Fung (1997) menjelaskan bahwa tiga karakter dari toko 

ambient, design, dan social akan mempengaruhi emosi seorang konsumen yang akan 

memberikan pengaruh terhadap perilaku impulsifnya. Sementara penelitain yang 

dilakukan oleh Mattila dan Wirtz (2008) menyatakan bahwa rangsangan lingkungan 

toko seperti faktor sosial (contohnya keramahan karyawan yang dirasakan) 

berpengaruh secara positif terhadap perilaku pembelian impulsif, dampak aspek lain 

dari rangsangan lingkungan toko terhadap pembelian impulsif memerlukan 

pemeriksaan lebih lanjut. Mohan et al. (2013) dan Jung Chang et al. (2014) 

menemukan bahwa lingkungan toko seperti (music, light, layout dan employees) 

berpengaruh terhadap perilaku pembelian impulsif konsumen. Penelitian Saad dan 

Metawie (2015) meneliti dua faktor dari lingkungan toko yaitu (musik dan tata letak) 

secara signifikan berpengaruh terhadap perilaku pembelian impulsive seorang 

konsumen. Pada penelitian ini penulis akan menggukanakan indikator lingkungan 

toko yang digunakan oleh Mohan et al.  (2013) dan Jung Chang et al. (2014) dengan 

menambahkan 1 item lagi yaitu aroma yang sudah diteliti oleh (Mattila dan Wirtz, 

2001, Chebat dan Michon, 2003). 

 Gulas dan Bloch (1995) mengembangkan model konseptual yang 

menggambarkan aroma sebagai isyarat lingkungan yang mempengaruhi respons 

emosional dan pada akhirnya perilaku belanja. Mirip dengan kerangka kerja 

Mehrabian dan Russell, kami mengemukakan bahwa aroma ini mempengaruhi 
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persepsi konsumen tentang kenikmatan dan gairah, yang pada gilirannya 

mempengaruhi respon perilaku terhadap lingkungan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Khorrami (2015) menyatakan bahwa ada 

hubungan yang tidak signifikan dan negatif antara lingkungan toko yang berupa 

(desain, staf, suasana toko, layout toko) pada perilaku pembelian impulsive. Hal ini 

menandakan bahwa ada inkonsistensi atau gap dar hasil penelitian tersebut dengan 

peneliti yang lainya sehingga perlu dilakukan penilitian dengan menambahkan 

variabel mediasi dengan tujuan untuk melihat apakah dengan ditambahkanya variabel 

mediasi bisa merubah hasil dari penelitian yang tidak signifikan tersebut.  

Tabel 1.2 
Tabel Kesenjangan Penelitian (Research Gap) 

Sumber: hasil review empiric 

Kesenjangan Penelitian Peneliti Temuan 

Tidak konsistennya 
hasil penelitian 
pengaruh lingkungan 
toko terhadap 
pembelian impulsif 
 

Mohan, 
Sivakumaran, dan 
Sharma 2013 

lingkungan toko mendorong impulsif 
buying 

Mattila dan Wirtz 
2008 

Menyelidiki dampak dari dua faktor 
sosial (kepuasan yang dirasakan dan 
keramahan karyawan) yang 
merupakan item dari lingkungan toko 
terhadap pembelian impulsif yang 
bernilai positif dan signifikan 

Saad dan Metawie 
2015 

lingkungan toko (musik dan tata letak) 
secara signifikan terkait dengan 
perilaku pembelian impulsif. 

Xu 2007 Lebih menitik beratkan pada generasi 
Y yang merupakan orang-orang 
dewas, dan hasilnya menyatakan 
bahwa lingkungan toko berpengaruh 
terhadap pembelian impulsif pada 
konsumen generasi Y 

Jung Chang, Hyo, 
2014   

Menyelidiki tiga karakteristik (yaitu 
ambien, desain, dan sosial) yang 
merupakan inti dari lingkungan toko 
yang mempengaruhi perilaku 
pembelian impulsif. 

Khorrami 2015) Mendapatkan hasil yang tidak 
signifikan antara hubungan 
lingkungan toko dan impulsif buying. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Koufaris (2002) memperkenalkan sebuah teori yang dikenal sebagai flow 

theory, yang berpendapat bahwa kenikmatan berbelanja (kesenangan berbelanja) 

memiliki dampak yang positif pada perilaku pembelian impulsif. Menurut flow theory, 

konsumen yang merasakan kenikmatan berbelanja akan timbul sebuah perasaan 

positif dan distorsi waktu yang membuat konsumen lebih memperhatikan dan 

meningkatkan sikap mereka terhadap rangsangan di dalam toko. Setelah secara 

internal memproses rangsangan ini, konsumen mungkin mengalami keinginan yang 

kuat, dan melakukan perilaku pembelian yang impulsif.  Melalui lensa teori S-O-R, 

stimulus dari lingkungan toko dianggap mempengaruhi keadaan emosional konsumen 

di toko, yaitu kenikmatan berbelanja dan akhirnya akan berpengaruh terhadap respon 

mereka. Dalam penelitian Saad & Metawie, (2015) menjelaskan bahwa kenikmatan 

dalam berbelanja yang merupakan salah satu dari kepribadian konsumen 

berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku pembelian impulsif. Pada penelitian 

tersebut kesenangan berbelanja diposisisikan sebagai variable independen. 

Perilaku pembelian impulsif secara online juga di teliti oleh Floh dan 

Madlberger, (2013) melalui survei konsumen.  Penelitian tersebut menggunakan 

variabel mediasi elaborated (kenikmatan belanja dan impulsif) untuk mengembangkan 

model struktural yang menghubungkan tiga kategori isyarat atmosfer dari sebuah toko 

elektronik (konten, desain, dan navigasi) untuk mempengaruhi variabel perilaku 

(perilaku dan pengeluaran impulsif) dan hasil dari kesulurahan dari penelitan tersebut 

bernilai positif dan signifikan.  

Penelitian  Beatty dan Ferrell (1998) dan Rook (1987) mengungkapkan bahwa 

perasaan positif atau negatif atau perasaaan senang saat berbelanja sangat 

mempengaruhi perilaku impulsif. Suasana hati pelanggan saat melakukan transaksi 

pembelian bergantung pada mood, disposisi afektif, dan respons emosionalnya 
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terhadap faktor situasional dan lingkungan toko. Ketika perasaan konsumen disaat 

berbelanja positif maka akan meningkatkan prilaku impulsif mereka. 

Beberapa penelitian empiris dalam literatur yang relevan mendukung usulan 

hubungan antara lingkungan toko dan kenikmatan berbelanja seorang pelanggan dan 

perilaku pembelian impulsif. Pertama  Bellenger dan Korgaonkar (1980) dan Bellenger 

dkk. (1977) menunjukkan bahwa pelanggan yang menikmati belanja lebih didorong 

oleh stimulus yang ada didalam toko dan lebih dipengaruhi oleh pengalaman di dalam 

toko. Kedua Parboteeah et al. (2009) menunjukkan bahwa elemen web 

mempengaruhi pembelian impulsif dan kenikmatan berbelanja tersebut memediasi 

atara kedua variabel tersebut, yang didefinisikan sebagai reaksi anafektif. Verhagen 

dan Van Dolen (2011) menunjukkan pentingnya kenikmatan dalam berbelanja dan 

emosi pelanggan terkait pembelian impulsif. Sebuah studi tentang pembelian impuls 

produk olahraga menghasilkan hasil yang sama (Kwon dan Armstrong 2002). Telaah 

secara empiris mengkonfirmasi dampak positif dari kenikmatan berbelanja terhadap 

pembelian impulsive dan  pada penelitian kali variabal kenikmatan berbelanja akan 

diposisiskan sebagai variabel mediasi untuk dilihat apakah memberikan hasil positif 

dan signifikan. 

Perilaku pembelian impulsif juga erat hubunganya dengan situasi keuangan 

konsumen yang  mencakup ketersediaan uang. Dalam penelitian ini, ketersediaan 

uang pada tahap belanja dijadikan sebagai  variabel moderator. Menurut penelitian, 

emosi positif orang sering dikaitkan dengan uang, pekerjaan, atau status sosial (Martin 

dan Mihaly, 2000). Orang yang percaya bahwa mereka memiliki cukup uang lebih 

cenderung bahagia. Secara khusus, ketersediaan uang memainkan peran moderasi 

karena bisa meningkatkan daya beli konsumen dan juga sebaliknya. Bila konsumen 

memiliki uang yang lebih banyak untuk dibelanjakan, mereka cenderung merasa lebih 
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positif dan bahagia (Srivastava dan Kumar, 2007). Demikian pula, Wood (1998) 

menemukan bahwa konsumen yang memiliki lebih banyak uang lebih cenderung 

mengalami emosi positif. Dalam penelitian Khorrami (2015) menyatakan bahwa 

ketersediaan uang mempunyai pengaruh yang positif dan bernilai signifikan terhadap 

perilaku pembelian impulsive seorang konsumen. Dalam hal ini uang yang tersedia 

memegang peranan penting dalam proses pembelian impulsif. Bisa berfungsi sebagai 

fasilitator karena bisa meningkatkan daya beli konsumen. Jika individu tidak memiliki 

cukup uang, mereka akan menghindari belanja karena banyak orang cenderung 

melakukan dorongan untuk mengurangi emosi negatif mereka seperti depresi, uang 

yang tersedia dapat menyebabkan pembelian impulsif (Foroughi et al., 2012). 

Dengan demikian, ketersediaan uang secara positif memoderasi hubungan 

antara tanggapan emosional konsumen terhadap karakteristik lingkungan toko  dan 

perilaku pembelian impulsif mereka karena ketika konsumen dengan ketersediaan 

uang yang tinggi mungkin merasa lebih bahagia dan bereaksi lebih positif terhadap 

lingkungan toko dan dengan demikian melakukan pembelian impulsif, dibandingkan 

dengan yang memiliki ketersediaan uang rendah. 

Penelitian ini dilakukan pada pengunjung di 3 distro di kota Malang yaitu 

Inspired 27, Heroin,  dan 3second yang berada pada ruas jalan- jalan besar hal ini 

bertujuan untuk berfokus pada lingkungan toko indoor yaitu didalam toko supaya tidak 

terpengaruh oleh lingkungan luar toko seperti halnya di Mall. Studi ini mencoba 

menjelaskan bagaimana peran lingkungan toko dapat mempengaruhi perilaku impulsif 

konsumen dengan fokus kepada musik, pencahayaan, karyawan, tata letak dan 

aroma. Flow teori juga digunakan untuk menutup gap yang ada pada penelitian 

terdahulu yaitu dengan menambahkan kenikmatan berbelanja sebagai variabel 

mediasi dan peran ketersediaan uang menjadi variabel moderator. Pada penelitian 
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kali ini teori S-O-R berfokus pada Servicescape yang meliputi (musik, pencahayaan, 

tata ruang, dan aroma) dan service encounters (yaitu, interaksi antara pelanggan dan 

karyawan) 

1.2 Rumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang diatas, maka penelitian ini mempunyai perumusan 

masalah yaitu : 

1. Apakah  lingkungan toko berpengaruh terhadap perilaku pembelian impulsif? 

2. Apakah  lingkungan toko berpengaruh terhadap kesenangan berbelanja? 

3. Apakah kesenangan berbelanja berpengaruh terhadap perilaku pembelian 

impulsif? 

4. Apakah kesenangan berbelanja memediasi hubungan lingkungan toko  dan 

pembelian impulsif? 

5. Apakah ketersediaan uangsecara memoderasi hubungan lingkungan toko  dan 

pembelian impulsif? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh  lingkungan toko terhadap perilaku 

pembelian impulsif. 

2. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh  lingkungan toko terhadap 

kesenangan berbelanja. 

3.   Menganalisis dan menjelaskan pengaruh  kesenangan berbelanja terhadap 

pembelian impulsif 

4.  Menganalisis dan menjelaskan peran kesenangan berbelanja dalam 

memediasi hubungan lingkungan toko dan pembelian impulsif. 
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5.  Menganalisis dan menjelaskan peran ketersediaan uang dalam memoderasi 

hubungan lingkungan toko dan pembelian impulsif. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Memberi kontribusi dalam menjelaskan pengaruh lingkungan toko terhadap 

perilaku pembelian impulsif. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa efek 

lingkungan toko baik itu music, light, layout, employees dan aroma akan 

berpengaruh terhadap perilaku pembelian impulsif konsumen. 

2. Memberi kontribusi terkait peran kesenangan berbelanja sebagai variable yang 

memediasi hubungan antara kesenangan berbelanja dalam memediasi hubungan 

lingkungan toko  dan pembelian impulsif.  

3. Menjelaskan peran ketersediaan uangdalam memoderasi hubungan lingkungan 

toko  dan pembelian impulsif. 

1.4.2 Manfaat Bagi Penelitian Selanjutnya 

1. Memberi informasi tentang hubungan antara lingkungan toko (lingkungan toko) 

dengan pembelian impulsif, dan bagaimana peran kesenangan berbelanja dalam 

memediasi hungungan kedua variabel tersebut dan juga melihat seberapa besar 

pengaruh ketersediaan uang sebagai variabel moderasi antara hubungan 

keduanya.  

1.4.3 Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini memberikan inforamasi secara ilmiah bagi para pelaku bisnis 

untuk merancang sebuah strategi bersaing yang handal untung meningkatkan 

keuntungan dalam persaingan. Dimana begitu besar peran lingkungan toko dalam 

perilaku berbelanja. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Teori Stimulus Organism Respons (SOR) 

Kerangka teoritis dari penelitian ini dikembangkan berdasarkan adaptasi 

model Stimulus-Organisme-Respon (S-O-R) yang di kembangkan oleh Mehrabian 

dan Russell (1974) untuk menjelaskan perilaku pembelian impulsif. Mehrabian dan 

Russell (1974) menjelaskan bahwa model S-O-R berfokus pada kesenangan 

(pleasure), gairah (arousal), dan dominasi (dominance) atau (PAD). PAD mewakili 

keadaan dan proses afektif, atau emosional, dan kognitif dan memediasi 

hubungan antara stimulus dan respons perilaku individu Dalam penelitian ini, 

kesenangan berbelanja yang mengacu pada perasaan senang konsumen 

terhadap karakteristik lingkungan toko dan mewakili aspek afektif komponen 

organisme seperti yang didefinisikan oleh Bagozzi (1986). Menurut Bagozzi 

(1986), ketika perilaku konsumen digambarkan sebagai sistem S-O-R, 

rangsangan dari luar yang terdiri dari variabel bauran pemasaran dan variable-

variabel lingkungan lainnya akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

respon individu. Dalam penelitian ini, stimulus lingkungan toko terdiri dari musik, 

karyawan, pencahayaan, tataletak toko dan aroma karena hal tersebut 

mempengaruhi respons emosional konsumen.  

Teori S-O-R menyatakan bahwa stimulus (S) mempengaruhi evaluasi 

afektif internal orang (O), yang pada gilirannya menyebabkan pendekatan atau 

penghindaran tanggapan (R). Dengan kata lain, orang bereaksi terhadap 

pengaruh lingkungan baik secara positif (approach behavior) atau perilaku negatif 

(avoidance behavior).  Model S-O-R telah menjadi fondasi teoritis terkemuka untuk 
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berbagai penelitian tentang perilaku konsumen. Dalam penelitian IS, Williams dan 

Dargel (2004) memperkenalkan konsep ''cyberscapes'' yang menjelaskan peran 

atribut website  dalam mempengaruhi persepsi pelanggan dan perilaku yang 

dihasilkan. Rangsangan yang terkait dengan situs web mengakomodasi kondisi 

sekitar, ruang dan fungsi, serta tanda, simbol. Ada banyak penelitian yang 

mengandalkan model S-O-R atau bagiannya dalam konteks belanja online. Model 

S-O-R juga berfungsi sebagai dasar untuk konseptualisasi 'servicescapes' yang 

mengacu pada bagaimana lingkungan  lokasi bertindak sebagai fasilitator untuk 

melaksanakan kegiatan pemasaran dan layanan (Bitner 1992). Servicescape 

meliputi eksterior fasilitas (desain eksterior, parkir, lingkungan sekitar) dan interior 

(desain dan dekorasi interior, peralatan, tata letak) dan kondisi sekitar (kualitas 

udara, suhu, dan pencahayaan).  Untuk lebih mudahnya kami rangkum dalam 

Tabel dibawah ini. 

Tabel 2.1 Perkembangan dan penerapan teori S-O-R 

Sumber : di olah berdasarkan jurnal (2019) 

Peneliti  Keterbaruan  Konsep Tahun 

Mehrabian 
dan 
Russell 

 Pencetus 
teori S-O-R 

Model S-O-R berfokus pada kesenangan 
(pleasure), gairah (arousal), dan dominasi 
(dominance) atau (PAD). 1974 

Bagozzi 
  Kesenangan 
berbelanja 

Kesenangan berbelanja yang mengacu 
pada perasaan senang konsumen 
terhadap karakteristik lingkungan toko dan 
mewakili aspek afektif komponen 
organisme yang akan mempengaruhi 
respon konsumen. 1986 

Bitner  Servicescapes 

 Servicescape meliputi eksterior fasilitas 
(desain eksterior, parkir, lingkungan 
sekitar) dan interior (desain dan dekorasi 
interior, peralatan, tata letak) dan kondisi 
sekitar (kualitas udara, suhu, dan 
pencahayaan). 1992 

IS, 
Williams 
dan 
Dargel  Cyberscapes 

Rangsangan yang terkait dengan situs web 
mengakomodasi kondisi sekitar, ruang dan 
fungsi, serta tanda, simbol. 2004 

Floh et al., 
Electronic 
Shopping 

Pengaruh virtual atmospheric pada perilaku 
pembelian impulsif (online) Studi ini 
menerapkan variabel mediasi (kesenangan 
berbelanja dan impulsiveness). 2013 
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2.2. Flow Theory 

Csikszentmihalyi (1990) menjelaskan kondisi flow sebagai pengalaman yang 

dirasakan seseorang ketika sedang melakukan aktivitas tertentu dengan kondisi 

keterlibatan penuh. Seseorang dalam kondisi tersebut akan merasa menyatu dengan 

aktivitasnya, konsentrasi hanya tertuju pada apa yang dia lakukan dan mengabaikan 

hal lain yang tidak relevan dengan apa yang sedang dia lakukan saat itu sehingga 

dirinya merasakan kontrol total terhadap aktivitasnya dan dapat menimbulkan 

perasaan senang dan nyaman ketika seseorang berada dalam kondisi ini meskipun 

tidak dalam tempo yang lama (Csikszentmihalyi et al., 1990). Novak et al., (2000) 

mendefinisikan Flow merupakan konstruk yang telah banyak dikaji diberbagai konteks 

seperti olahraga, pekerjaan, belanja, game, hobi, dan penggunaan computer. Di 

dalam berbagai konteks tersebut, konsep flow ini dapat menjelaskan bagaimana 

seseorang dapat menghasilkan output atau kinerja yang lebih tinggi ketika seseorang 

memiliki tingkat fokus dan konsentrasi penuh dalam melakukan aktivitas 

(Csikszentmihalyi et al., 1996; Novak et al., 2000) dan seseorang dalam kondisi ini 

akan mendapati gratifikasi diri atau kepuasan diri yang besar.  

Csikszentmihalyi (1990) menjelaskan bahwa ada dua poin penting ketika 

seseorang mendapati suatu pengalaman ketika melakukan aktivitas, yakni seberapa 

besar tantangan yang dihadapi (challenge) dan seberapa besar kemampuan yang 

dimiliki orang tersebut untuk menghadapi tantangan (skill). Flow merupakan kondisi 

saat seseorang memiliki keseimbangan antara skill dan tantangan yang dihadapi. 
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 Gambar 2.2. Ilustrasi kondisi flow 

Csikszentmihalyi, (1990) menjelaskan jika tantangan yang diberikan oleh 

suatu medium lebih mudah dari skill dalam penggunaan medium tersebut, seseorang 

akan mengalami kebosanan, apabila tantangan lebih sulit dibandingkan dengan skill 

yang dimiliki maka seseorang akan mengalami kecemasan dan apabila seseorang 

sudah mendapati kondisi flow yang seimbang maka orang tersebut akan merasakan 

suatu kenikmatan dalam melakukan aktivitas di suatu media Kecemasan dan bosan 

bukanlah pengalaman yang positif, sehingga seseorang dalam posisi tersebut akan 

berusaha untuk kembali ke kondisi flow dengan cara meningkatkan dan 

menyeimbangkan kemampuan yang dimilikinya dengan tantangan yang sedang 

dihadapinya 

Beberapa penelitian (e.g. Wu et al., 2016; Chang et al., 2012; Hsu et al., 2012; 

Bridges dan Florsheim 2008; Novak et al., 2000) memaparkankan bahwa kondisi flow 

dapat dibentuk oleh beberapa aspek seperti :  

(1) Control, merupakan perasaan yang didapatkan seseorang seperti memiliki kontrol 

total di dalam aktivitasnya, atau dengan kata lain orang tersebut merasa dapat 

mengontrol penuh dirinya dalam melakukan suatu aktivitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

(2) Focused Attention, merupakan kondisi seseorang menjadi sangat fokus atau 

memiliki konsentrasi yang tinggi terhadap aktivitas yang sedang dilakukan, sehingga 

tidak menyadari keadaan sekitar.  

(3) Challenge, merupakan tingkat tantangan atau kesulitan yang dihadapi oleh 

seseorang ketika melakukan aktivitas.  

(4) Curiosity, merupakan perasaan penasaran yang dimiliki oleh seseorang ketika 

melakukan aktivitas dan memiliki kecenderungan tidak mau berhenti melakukan 

aktivitas.  

(5) Telepresence, merupakan perasaan seperti berada di alam/ dunia yang tidak nyata 

(remote environtment) ketika melakukan suatu aktivitas.  

(6) Time Distortion, merupakan perasaan seperti melupakan waktu, atau dengan kata 

lain waktu menjadi serasa lebih cepat berlalu.  

(7) Perceived Enjoyment, merupakan perasaan nyaman yang timbul ketika 

berinteraksi di dalam toko. 

Hoffman dan Novak (1996) menjelaskan flow sebagai kesenangan yang timbul 

yang diakibatkan oleh interaktivitas dengan komputer, yang disertai dengan hilangnya 

kesadaran diri. Menurut flow theory, konsumen yang merasakan kenikmatan 

berbelanja akan timbul sebuah perasaan positif dan distorsi waktu yang membuat 

konsumen lebih memperhatikan dan meningkatkan sikap mereka terhadap 

rangsangan di dalam toko. Setelah secara internal memproses rangsangan ini, 

konsumen mungkin akan mengalami keinginan yang kuat, dan melakukan perilaku 

pembelian yang impulsif.   
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2.3 Kajian Teori 

2.3.1 Perilaku Konsumen 

Schiffman dan Kanuk (2010), menjelaskan perilaku konsumen adalah perilaku 

yang diperlihatkan konsumen untuk mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, 

dan mengkonsumsi produk dan jasa dengan harapan akan memuaskan kebutuhan 

mereka. Menurut Engel et al., (2006) menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah 

sebuah tindakan yang berhubungan dalam pemerolehan, pengonsumsian, dan 

penghabisan produk/jasa,  

Hawkins dan Mothersbaugh (2013) mendefinisikan perilaku konsumen 

merupakan sebuah kajian terhadap individual, group, atau organization dan langkah-

langkah yang digunakan untuk memilih, mengamankan, menggunakan, dan 

membuang produk atau layanan, untuk memenuhi kebutuhan dan efek dari proses 

tersebut terhadap konsumen dan lingkungan sosialnya.  

Hawkins dan Mothersbaugh (2013) menggambarkan perilaku konsumen 

sebagai keseluruhan dari proses pembentukan keputusan konsumen, proses ini  

berpedoman pada aktivitas yang mencakup situasional dari konsumen, kebutuhan 

konsumen, proses pencarian informasi dan alternative tentang produk, kemudian 

mempertimbangkan di saluran mana konsumen tersebut membeli, melakukan 

pembelian, kemudian evaluasi pasca pembelian. Kotler dan Keller (2009) melanjutkan 

definisi dari perilaku konsumen merupakan sebuah perubahan yang dinamis, hal ini 

memiliki makna bahwa seorang konsumen selalu berubah dan berkembang 

sepanjang waktu. Hal ini menunjukkan bahwa studi mengenai perilaku konsumen 

akan selalu berkembang  dan perlu di kaji untuk strategi pemasaran selanjutnya.  
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2.3.2 Keputusan Pembelian 

Kotler dan Keller (2016) menjabarkan bahwa proses pengambilan keputusan 

merupakan proses psikologis dasar yang memainkan peranan penting dalam 

memahami bagaimana seorang konsumen mengambil keputusan pembelian. Fase 

pertama untuk memahami perilaku konsumen adalah model (stimulus-responses) 

kemudian diproses sedemikian rupa dan pada akhirnya menjadi sebuah keputusan 

konsumen. Secara umum, proses pengambilan keputusan konsumen dapat  

digambarkan sebagai berikut  

 

Gambar 2.1. Proses pengambilan keputusan pembelian menurut Kotler dan 

Keller (2016) 

Blackwell, Miniard dan Engel (2007) menjelaskan bahwa terdapat tiga bentuk 

perilaku pembelian konsumen, yaitu : 

(1) Fully planned purchase 

Fully planned purchase dilakukan dengan cara menentukan produk yang ingin 

dibelinya sebelum melakukan pembelian, Pembelian tersebut lebih disebabkan 

oleh kegunaan fungsi produk  yang dibutuhkan konsumen pada saat itu.  
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(2) Partial planned purchase 

konsumen telah menentukan produk yang ingin dibelinya namun tidak 

menentukan jumlah, ukuran maupun merek yang akan dipilih hal ini seringkali 

disebabkan oleh diskon atau display produk di dalam toko. 

(3) Unplanned purchase 

Konsumen sebelumnya tidak menentukan produk yang akan dibelinya. 

Keputusan pembelian produk terjadi di dalam outlet hal ini  terkadang disebabkan 

oleh perasaan atau dorongan emosional saat pembelian. Perilaku ini seringkali 

diakibatkan oleh beragam stimuli seperti point of purchase display, harga dan 

diskon. Seringkali konsumen juga akan menjadi impulsif ketika diperlihatkan 

katalog maupun display dari kategori produk tertentu yang konsumen memiliki 

keterlibatan atau engagement yang tinggi di dalamnya. 

2.3.3 Perilaku Pembelian impulsif 

Perilaku pembelian impulsif diartikan sebagai sebuah pembelian yang tidak 

direncanakan terlebih dahulu dan memainkan peran yang penting dalam penjualan 

suatu produk dalam toko (Bhakat dan Muruganantham, 2013). Pembelian impulsif 

biasanya terjadi ketika seorang konsumen merasakan motivasi yang berlebih  dan 

berubah menjadi keinginan untuk membeli barang secara langsung. Pembelian 

impulsif merupakan aspek penting dan merupakan hal yang menarik untuk dipahami 

dalam lingkup pemasaran. Dalam literatur pemasaran, pembelian impulsif 

didefinisikan sebagai kecenderungan berbelanja yang tiba-tiba, kuat, dan menggoda 

(Arnold et al., 2004). 

Pembelian impuls terjadi saat seseorang konsumen membeli produk yang 

tidak terencana dan tanpa berpikir. Bentuk pembelian ini tidak disengaja karena 

individu belum mencari produk tertentu dan sama sekali tidak memiliki niat membeli. 
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Tidak disengaja dan tidak terencana adalah dua komponen penting pembelian impuls 

namun bukan satu-satunya kriteria untuk pembelian yang akan ditempatkan dalam 

kategori ini (Dawson dan Kim, 2009). Orang yang terlibat dalam pembelian impuls 

cenderung tidak mempertimbangkan konsekuensi dari pembelian yaitu hanya 

berfokus pada kepuasan sesaat untuk memenuhi keinginanya saja.  

Pembelian impulsive sebagian besar cenderung berorientasi pada perasaan 

mereka dan  memuaskan keinginan berbelanja sesegera mungkin. Seperti ada daya 

tarik misterius dari sebuah barang yang membuat konsumen membeli barang tersebut 

tanpa merencanakan apapun (Dawson dan Kim, 2009). Studi terbaru tentang perilaku 

pembelian impulsif telah menunjukkan bahwa konsumen yang telah membeli produk 

dengan cara ini tidak hanya menganggapnya sebagai kesalahan tetapi juga memiliki 

penilaian  yang baik. Terutama, penelitian Rock menunjukkan bahwa persentase 

individu yang menganggap pembelian impulsive merupakan sebuah kesalahan dan 

akan berakibat negative pada perasaan menyesal relatif rendah hanya 20% dan 

secara mengejutkan, sebagian besar individu (41%) menilai pembelian secara 

impulsive memiliki nilai yang positif.  

Abrat dan Goodey (1990) menjelaskan bahwa penelitian pembelian impuls di 

supermarket sangat diminati oleh produsen maupun pengecer di seluruh dunia. Piron 

(1991) mencoba untuk mendefinisikan pembelian impuls dengan cara meninjau hasil 

penelitian terdahulu dan menemukan bahwa penelitian sebelumnya mengungkapkan 

bahwa pembelian impuls sangat mirip dengan pembelian yang tidak direncanakan. 

Konsumen mengalami keinginan berbelanja seketika, kuat dan terus-menerus. Dia 

menggambarkan pembelian impulsif sebagai reaksi tanpa-reflektif yang tidak 

disengaja, yang terjadi segera setelah terkena rangsangan di dalam toko. Rook dan 

Gardner (1993) mendefinisikan pembelian impulsif sebagai perilaku yang tidak 
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direncanakan yang melibatkan pengambilan keputusan cepat dan kecenderungan 

untuk segera membeli produk. 

Beatty dan Ferrell (1998) menjelaskan bahwa pembelian impuls mengacu 

pada pembelian langsung yang tanpa tujuan belanja atau untuk memenuhi kebutuhan 

yang spesifik. Mereka menjelaskan bahwa perilaku pembelian impuls terjadi setelah 

mengalami keinginan membeli yang tanpa banyak berfikir. Bayley dan Nancarrow 

(1998) mendefinisikan pembelian impuls sebagai perilaku pembelian yang secara 

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

menghalangi pertimbangan-pertimbangan dan pilihan informasi alternatif yang 

bijaksana dan disengaja. Perilaku hedonik ditandai dengan kesenangan, berbeda 

dengan perilaku utilitarian dimana pembeli mencari manfaat fungsional dan nilai 

ekonomis dalam proses belanja. 

Block dan Morwitz (1999) menjelaskan definisi pembelian impuls terjadi 

karena konsumen membeli barang tanpa berfikir, setelah hasil dorongan atau 

rangsangan yang tiba-tiba dan kuat. Kacen dan Lee (2002) menyatakan bahwa 

perilaku impulsif lebih membangkitkan semangat dan tak tertahankan namun kurang 

deliberatif bila dibandingkan dengan perilaku pembelian yang direncanakan. Menurut 

Engel dan Blackwell (1982) pembelian impulsif adalah tindakan yang dilakukan tanpa 

sebelumnya telah dikenali dengan sadar atau niat beli terbentuk sebelum memasuki 

toko. Berdasarkan deskripsi yang berbeda, kami menyimpulkan bahwa pembelian 

impuls melibatkan keputusan pembelian tidak terencana yang dibuat di dalam toko 

dan tidak termasuk aktivitas pembelian pengingat. 

Stern (1962) melakukan penelitian dan mendapatkan sebuah kerangka dasar 

mengenai pembelian impuls dengan mengkategorikan perilaku pembelian  

direncanakan dan tidak direncanakan. Rencana pembelian melibatkan pencarian 
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informasi yang memakan waktu dengan pengambilan keputusan yang rasional, 

sedangkan pembelian yang tidak direncanakan mengacu pada semua keputusan 

belanja yang dibuat tanpa perencanaan sebelumnya. Pembelian impuls dikategorikan 

sebagai sebuah  pembelian yang tidak terencana dalam hal pengambilan keputusan 

cepat. Selain tidak terencana, pembelian impuls juga melibatkan dorongan yang kuat, 

dan tak tertahankan untuk membeli. Iyer (1989) lebih jauh membedakan bahwa 

semua pembelian impuls tidak direncanakan, namun pembelian yang tidak 

direncanakan tidak selalu dipaksakan secara impulsif. Han et al., (1991) memodifikasi 

klasifikasi impuls Stern (1962) dalam konteks produk fashion dan dikembangkan 

sebagai empat jenis pembelian impulsif: 

a) Planned impulse buying 

Pembelian impulsif terencana terjadi ketika seorang konsumen memasuki toko 

dengan niat untuk membeli barang tertentu, namun membeli barang- barang 

lainnya juga bisa terjadi tergantung pada promosi penjualan. Individu pergi ke 

toko dengan pembelian yang sudah direncanakan tetapi juga 

mempertimbangkan pembelian lainnya. 

b) Reminded impulse buying  

Pembelian impulsif pengingat terjadi ketika ingatan seorang konsumen akan 

suatu produk menjadi rendah atau membutuhkan barang ketika dia melihat di 

toko atau teringat iklan tentang suatu barang dan keputusan sebelumnya 

untuk membeli. Individu secara spontan memutuskan untuk membeli barang 

yang didasarkan pada pengalaman atau ingatan sebelumnya. 

c) Suggestion or fashion-oriented pembelian impulsif  

Stern (1962) memperkenalkan konsep suggestion or fashion-oriented 

pembelian impulsif sebagai pembelian produk baru atas dasar sugesti sendiri 
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namun tanpa pengalaman sebelumnya. Han et.al, (1991) menggambarkan 

impuls fashion oriented sebagai jenis dorongan saran dimana pembelian 

dimotivasi oleh sugesti diri untuk membeli produk fashion baru. Dalam kasus 

pembelian impuls fashion oriented, konsumen tidak memiliki pengalaman 

sebelumnya tentang produk baru tersebut. Mattila dan Enz (2002) kemudian 

mengemukakan bahwa pembelian impuls yang berorientasi fashion dapat 

dipengaruhi oleh emosi positif pembelanja sendiri saat berbelanja. 

d) Pure pembelian impulsif Planned 

Pembelian impulsif murni terjadi pada pembelian baru yang menghancurkan 

pola pembelian normal. Pada Pembelian impulsif murni, individu sebelumnya 

tidak berniat untuk membeli suatu barang 

Menurut Rook (1987) pembelian impulsif terdiri dari berbagai karakteristik. 

Adapaun karakteristik- karakteristik tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Spontanity (Spontanitas) 

Pembelian impulsif terjadi secara tidak terduga, tidak diinginkan dan 

menyebabkan konsumen untuk membeli saat itu juga, seringkali karena respon 

terhadap stimuli visual point-of-sale di tempat penjualan. 

b) Power of compulsion (Kekuatan kompulsif) 

Pembelian impulsif yang terjadi akibat adanya motivasi dari dalam diri 

konsumen dan terjadi seketika. 

c) Excitement and simulation (gairah dan stimuli) 

Pembelian impulsif yang terjadi akibat keinginan membeli secara tiba-tiba yang 

seringkali diikuti oleh emosi seperti perasaan bergairah dan tidak terkendali. 

d) Disregard for consequences (Ketidakpedulian akan akibat) 
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Pembelian impulsif yang terjadi akibat keinginan untuk membeli yang tidak 

dapat ditolak sampai konsekuensi negatif yang mungkin dan/atau terjadi 

diabaikan. 

Loudon dan Bitta (dalam Wathani, 2009) menjelaskan  lima poin penting yang 

membedakan tingkah laku pelanggan yang impulsif dan yang tidak, yaitu: 

1)  Adanya suatu dorongan  tiba-tiba yang dirasakan konsumen untuk melakukan 

suatu tindakan pembelian yang berbeda dengan tindakan atau tingkah laku 

sebelumnya. 

2)  Adanya suatu dorongan tiba-tiba untuk melakukan pembelian dan merasa 

kehilangan kendali. 

3)  Konsumen mengalami konflik psikologis dan bimbang antara membeli utuk 

pemuasan kebutuhan tanpa memikirkan manfaat jangka panjang. 

4)  Konsumen akan mengurangi evaluasi kognitif dari produk. 

5) Konsumen melakukan pembelian secara impulsif tanpa memperhatikan akibat 

yang akan datang. 

Ada terdapat dua aspek penting dalam pembelian impulsif menurut 

(Verplanken dan Herabadi 2001), yaitu: 

a) Aspek Kognitif  

Aspek ini berfokus pada konflik yang terjadi pada segi kognitif konsumen yang 

meliputi: 

1) Pembelian yang dilakukan tanpa pertimbangan harga dankegunaan suatu 

produk 

2) Tidak melakukan perbandingan dengan produk yang lain. 

b) Aspek Emosional (Affective) 

Aspek ini berfokus pada kondisi emosional seorang konsumen yaitu : 
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1) Timbulnya sebuah perasaan untuk segera melakukan pembelian. 

b) Setelah melakukan pembelian timbulnya perasaan kecewa 

c) tidak ada perencanaan dalam pembelian. 

Beatty dan Ferrel (1998) menggunakan 7 (tujuh) dimensi atau item utama yang 

digunakan untuk mengukur perilaku pembelian impulsif (pembelian impulsif), yaitu: 

a. Urge to purchase 

Gol-denson  (1984) menjelaskan bahwa kesenangan berbelanjaterjadi  ketika  

konsumen  mengalami  dorongan yang kuat  untuk  membeli dengan  segera. Urge  

to  purchase adalah  sebuah dorongan kuat yang dirasakan sulit  dihentikan ketika 

memutusakan untuk membeli  sesuatu secara  tiba-tiba (Rook 1987).  

b. Positive affect 

Pengaruh positif dipengaruhi oleh suasana hati  seorang konsumen yang dirasakan 

sebelumnya. Suasana hati konsumen yang  positif (bahagia, dan antusias) 

mengakibatkan  individu  lebih menghargai diri mereka, konsumen merasa seperti 

memiliki kebebasan untuk  bertindak yang lebih banyak dan luas,  dan  akan  

mewujudakan sebuah perilaku  yang  bertujuan  untuk  mempertahankan perasaan 

positif yang mereka dapat (Jeon 1990). 

c. In-store browsing 

In-store  browsing adalah aspek yang penting dalam proses terjadinya pembelian 

impulsif. Apabila seorang konsumen berkeliling toko lebih lama,  konsumen  akan  

menerima stimulus yang banyak,  yang pada akhirnya akan meningkatkan 

kemungkinan melakukan pembelian secara impulsif (Beatty dan Ferrel, 1998). 

d. Kesenangan berbelanja 

Kesenganan saat berbelanja mengacu pada perasaan enang yang didapatkan dari 

proses berbelanja. Bellenger dan Korgaonker (1980) menjelaskan bahwa belanja 
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merupakan sebuah  upaya yang dilakukan seseorang  untuk mengurangi  depresi 

atau  untuk  menghilangkan kejenuhan dan untuk mengjibur diri. 

e. Time available 

Time available atau ketersediaan waktu adalah waktu yang tersedia bagi individu  

untuk  berbelanja.  Lyer (1989) menjelaskan bahwa keterbatasan waktu pada saat 

berbealanja  dapat mengurangi perilaku pembelian impulsif dan begitujuga 

sebaliknya.  

f. Ketersediaan uang 

Ketersediaan uang (Money available) adalah jumlah uang yang tersedia ketika  

berbelanja. Beatty dan Ferrel menjelaskan bahwa peran uang adalah sebagai 

fasilitator dalam melakukan kegiatan belanja. 

g. Pembelian impulsif tendency 

Kesenangan berbelanjatendency adalah sebuah dorongan yang tiba-tiba muncul 

dan sedikit pertimbangan atau evaluasi dari pembelian yang terjadi.  

 Penelitian kali ini menggunakan indikator milik Beatty dan Ferrel yaitu Urge to 

purchase, Positive affect, In-store browsing, Time available dan Pembelian impulsif 

tendency kecuali ketersediaan uang dan kesenangan berbelanja. Karena kedua 

variabel tersebut menjadi variabel mediasi dan moderator. 

2.3.4 Lingkungan toko 

 Untuk menarik konsumen maka setiap toko berusaha untuk menghadirkan 

perbedaan dan keunikan tersendiri termasuk dalam kreatifitas penciptaan suasana 

toko. Meldaranda dan Lisan (2010) menyatakan bahwa penciptaan suatu citra sebuah 

tempat tergantung pada penyesuaian kombinasi fisik yang mengarah pada 

kemampuan untuk mengembangkan nilai artistic dari lingkungan toko sehingga 

mampu memicu daya tarik bagi konsumen. 
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Clover (1950) merupakan orang pertama kali yang mempelajari tentang 

pembelian secara impulsif dan menunjukkan bahwa beberapa kategori produk lebih 

banyak dijual dengan adanya rangsangan didalam toko. Applebaum (1951) adalah 

orang kedua yang berpendapat bahwa pembelian impuls mungkin berasal dari 

paparan konsumen terhadap stimulus saat berada di toko. Berbagai rangsangan di 

dalam toko secara langsung yang akan mempengaruhi pelanggan. Atmosfer toko 

dipengaruhi oleh atribut seperti pencahayaan, tata letak, penyajian barang dagangan, 

perlengkapan, penutup lantai, warna, suara, bau, dan pakaian dan perilaku penjualan 

dan tenaga servis. Lingkungan toko yang sangat merangsang dan menyenangkan 

menyebabkan pembelian impuls yang meningkat (Hoyer dan Macinner, 1999). 

Penampilan produk dan musik latar merupakan pengaruh eksternal yang penting bagi 

pelanggan (Verplanken dan Herabadi, 2001). 

Konsumen dapat mengalami dorongan untuk membeli secara impulsif saat 

menghadapi isyarat visual seperti promosi dalam toko (Dholakia, 2000). Xu (2007) 

menyatakan bahwa lingkungan toko mempengaruhi keadaan emosional konsumen 

yang selanjutnya dapat mendorong pembelian impulsif di dalam toko. Rook dan Hoch 

(1985) menekankan bahwa impulses buying benar-benar dimulai dengan sensasi 

konsumen dan persepsi yang didorong oleh stimulus eksternal, dan diikuti oleh 

dorongan tiba-tiba untuk membeli (I see I want to buy). 

Mattila dan Wirtz (2008) menemukan bahwa lingkungan toko secara positif 

mempengaruhi perilaku pembelian impulsif terutama ketika lingkungan toko dianggap 

terlalu menarik. Stimuli di lingkungan toko ritel cenderung mempengaruhi emosi 

konsumen (Donovan dan Rossiter, 1982), yang merupakan variabel lain yang telah 

diketahui mempengaruhi pembelian impuls (Rook 1987; Zhou dan Wong 2003). 

Baumeister (2002) mengemukakan bahwa stimulus yang tinggi dari toko akan 
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mengurangi kemampuan orang untuk memikirkan tindakan mereka yang selanjutnya 

dapat meningkatkan peluang pembelian impulsif. Kaur dan Kaur dan Singh (2007) 

mempelajari perilaku pembelian kaum muda India dan menemukan bahwa stimulus 

seperti latar belakang musik, aroma, atau nuansa produk memainkan peran penting 

dalam aktivitas pembelian impulsif.  

Chang et.al, (2011) berpendapat bahwa konsumen yang memiliki respons 

emosional lebih positif terhadap lingkungan ritel cenderung melakukan pembelian 

impulsif. Rook (1987) mengemukakan bahwa impulsivitas konsumen adalah sifat 

gaya hidup yang dapat dikaitkan dengan materialisme, pencarian sensasi, dan aspek 

kesenangan dalam belanja. Lingkungan toko terdiri dari faktor ambient seperti 

pencahayaan, aroma, dan musik. Faktor design seperti tata letak  dan faktor social 

seperti kehadiran dan efektivitas tenaga penjualan (Baker et al., 2002). Tata letak 

mengacu pada tempat produk, keranjang belanja, dan pengaturan barisan produk, 

ukuran dan bentuk barang-barang tersebut, dan hubungan spesial di antara mereka. 

Berbagai produk adalah rangkaian item yang ditawarkan oleh pengecer. Faktor sosial 

mengacu pada orang-orang seperti orang yang berbelanja dan tenaga penjual (Baker 

et al., 2002). Sedangkan Mohan, Sivakumaran, dan Sharma (2013) dan Jung Chang, 

Yan, dan Eckman (2014) meneliti lingkungan toko dengan 4 macam yang mewakili 

dari 3 faktor utama (music, light, layout dan employees) dengan hasil yang signifikan 

terhadap pembelian impulsif. Dan pada penelitian ini penulis akan menambahkan 1 

item dari salah satu dari ketiga faktor tersebut yaitu aroma. 

Ward et al. (1992) menyatakan bahwa konsumen tidak melihat toko secara 

sedikit demi sedikit tetapi secara keseluruhan yang ada di toko dan hal ini menjadi 

konfigurasi isyarat (persepsi konsumen tentang toko) yang akan mempengaruhi 

tanggapan mereka. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu tidak 
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mengoperasionalkan lingkungan toko sebagai konstruksi keseluruhan sebaliknya 

mengeksplorasi pengaruh elemen individual lingkungan toko, seperti tata letak dan 

rambu (Ang, Leong dan Lim, 1997), keberagaman produk (Simonson, 1999), suasana 

, dan ketersediaan tenaga penjual (Sharma dan Stafford, 2000), musik (Dubé dan 

Morin 2001, Beverland et al., 2006), penerangan (Summers dan Hebert, 2001), dan 

aroma (Mattila dan Wirtz, 2001, Chebat dan Michon, 2003) . Faktanya, Baker et al. 

(2002) memasukkan beberapa isyarat (persepsi karyawan, desain dan musik) dalam 

sebuah studi tunggal. Namun mereka juga mempelajari dampak individual dari 

variabel-variabel ini dan bukan keseluruhan efek lingkungan toko. Oleh karena itu, 

penelitian ini mendefinisikan lingkungan toko sebagai persepsi kombinasi unsur-

unsurnya yaitu musik, pencahayaan, layout dan karyawan. 

 Indikator yang digunakan untuk mengukur lingkungan toko adalah musik, 

pencahayaan,  karyawan, tata letak dan aroma. 

2.3.5 Kesenangan berbelanja 

Kenikmatan berbelanja didefinisikan sebagai kesenangan yang diperoleh 

dalam proses berbelanja. Mengingat bahwa seorang pembelanja dapat menikmati 

beberapa konteks belanja lebih daripada yang lain. Menurut Beatty & Ferrell (1998) 

kesenangan berbelanja dapat didefinisikan sebagai suatu kesenangan yang diperoleh 

dalam proses berbelanja. Sedangkan menurut menurut Yunjie dan Shun (2006), 

kesenangan berbelanja mengacu pada sejauh mana pengalaman berbelanja di toko 

terkait dianggap telah menyenangkan dirinya sendiri, terlepas dari berbagai berbagai 

kinerja toko terkait yang bisa diantisipasi oleh pelanggan. 

Menon dan Kahn (2002) mengidentifikasi tiga unsur pembentuk kesenangan 

berbelanja, yaitu escapism (pelarian diri), pleasure (kesenangan) dan arousal 

(kegairahan). Escapism (pelarian diri) tercermin dalam perasaan senang yang muncul 
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saat kegiatan berbelanja menjadi bentuk pelarian diri seseorang dari tuntutan dunia 

sehari-hari. Pleasure (kesenangan) adalah sejauh mana seseorang merasa gembira, 

bahagia, atau puas saat berbelanja. Sedangkan arousal (kegairahan) adalah sejauh 

mana seseorang merasa terangsang, aktif atau waspada saat berbelanja. Oleh 

karenanya, kesenangan berbelanja tercipta saat konsumen merasa bahwa 

pengalaman berbelanjanya (saat itu) telah menjadi suatu hiburan yang 

menyenangkan hatinya, bukan setelah kegiatan berbelanjanya selesai. 

Kesenangan yang dirasakan pada saat di toko memberi kontribusi positif 

terhadap tingkat pembelian impulsif. Dengan kata lain, konsumen yang mengalami 

kesenangan atau kenikmatan di toko akan lebih cenderung membeli lebih banyak 

barang karena dorongan. Hal ini ditunjang oleh  penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh (Banziger dan Simmons, 1984; Web, Worchel, dan Brown, 1986). Untuk 

menciptakan sebuah pengalaman yang menyenangkan bagi para pelanggan, pemilik 

toko dapat memperbaiki lingkungan toko sebagai strateginya baik menggunakan 

musik, pencahayaan, aroma yang sesuai atau yang disukai  pelanggan dan tata letak 

di toko. Karyawan yang ramah, professional juga sangat membantu dalam 

menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan.  

Penelitian sebelumnya (Donovan, Rossiter, Marcoolyn, dan Nesdale, 1994; 

Sherman, Mathur, dan Smith, 1997) menunjukkan bahwa ketika seseorang merasa 

bahagia dan menikmati lingkungan, mereka akan berniat untuk lebih lama di toko, 

membeli lebih banyak barang, dan menghabiskan uang lebih. Beberapa orang lebih 

menikmati kegiatan berbelanja daripada yang lain. Pembeli seperti ini akan 

menghabiskan lebih banyak waktu untuk berbelanja dan akan kembali berbelanja 

setelah melakukan pembelian. Individu yang menikmati kegiatan berbelanja disebut 

pembeli rekreasional. Pembeli rekreasional adalah mereka yang menikmati kegiatan 
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berbelanja untuk melakukan pembelian produk atau untuk mendapatkan pengalaman 

berbelanja. Membeli bagi individu-individu ini adalah bentuk rekreasi yang bahkan 

mungkin menjadi salah satu hiburan favorit mereka dan menjadi aktifitas pilihan yang 

paling sempurna (Foroughi et.al., 2001). 

 Indikator yang digunakan untuk mengukur kesenangan berbelanja adalah 

Arousal (kegairahan), Escapism (Belanja sebagai wadah pelarian diri dari kebosanan) 

dan Pleasure (kesenangan). 

2.3.6 Ketersediaan uang 

 Menurut Beatty & Ferrell (1998) availability of money adalah jumlah anggaran 

atau uang ekstra yang dimiliki untuk dapat dihabiskan pada saat ataupun hari itu. 

Availability of money menjadi peranan penting sebagai faktor pendorong peningkatan 

keinginan membeli pada konsumen. Availability of money menjadi fasilitator yang 

penting dalam mengukur seberapa besar kemampuan yang dimiliki oleh konsumen 

untuk membeli suatu produk. Ketersediaan uang (Availability of money) yang banyak 

dapat membuat konsumen tidak terlalu memikirkan kemungkinan yang terjadi setelah 

melakukan pembelian secara impulsif seperti perasaan menyesal, depresi dan 

bingung. Individu yang memiliki ketersediaan uang yang banya dapat mempengaruhi 

atau meningkatkan terjadinya perilaku pembelian impulsif.   

2.4 Kajian Empiris 

2.4.1 Hubungan Lingkungan toko dan Kesenangan berbelanja 

Hubungan lingkungan toko dan kesenangan berbelanja telah di teliti oleh 

beberapa peneliti. Pertama Mohan et al. (2013) menemukan bahwa lingkungan toko 

mendorong impulsif buying (IB). Dari sudut pandang manajerial, penulis menyarankan 

agar manajer ritel berinvestasi dalam memperbaiki lingkungan toko untuk 
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meningkatkan tingkat pembelian impuls di toko mereka. Secara khusus, mereka perlu 

berfokus pada peningkatan keramahan karyawan toko, bermain musik yang sesuai, 

merancang tata letak yang tepat dan memiliki toko yang terang dan juga 

memperhitungkan kenyamaan dalam berbalanja untuk mendorong pembelian 

impulsif. Kedua  Mattila & Wirtz (2008) menyelidiki dampak dari dua faktor sosial 

(kepuasan yang dirasakan dan keramahan karyawan) yang merupakan item dari 

lingkungan toko terhadap pembelian yang tidak direncanakan. Pada penelitian 

tersebut bahwa perceived over stimulation (lebih tinggi dari yang diinginkan) memiliki 

dampak positif pada impuls pembelian. Selain itu, dua faktor sosial tersebut secara 

bersama-sama mempengaruhi kesenangan berbelanja seorang konsumen. Ketiga 

Saad & Metawie (2015) meneliti lingkungan toko (musik dan tata letak) secara 

signifikan terkait dengan perilaku pembelian impulsif. Dari ketiga penelitan tersebut 

belum ada yang mengumpulkan menjadi satu kesatuan.  

Lebih lanjut Jung Chang, Hyo, (2014) menyelidiki tiga karakteristik (yaitu 

ambien, desain, dan sosial) lingkungan toko ritel mempengaruhi mempengaruhi 

perilaku pembelian impulsif. Penelitian yang dilakukan oleh Xu (2007) lebih menitik 

beratkan pada generasi Y yang merupakan orang-orang dewas, dan hasilnya 

menyatakan bahwa lingkungan toko berpengaruh terhadap pembelian impulsif pada 

konsumen generasi Y. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Khorrami, (2015) 

berbanding terbalik dengan penelitian yang ebelumnya. Penelitian tersebut 

menjadikan lingkungan toko yang berupa desain yang bagus dengan asumsi (desain 

toko) yang baik mendorong pelanggan untuk membeli secara impulsif. (Staf) staf di 

dalam toko dapat merangsang kecenderungan konsumen untuk membeli secara 

impulsif. (suasana) ini adalah stimulan yang dapat mempengaruhi popularitas toko 

dan dapat meningkatkan pembelian impulsif. (Ukuran toko) ini juga mempengaruhi 
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perilaku pembelian; toko besar meningkatkan probabilitas pembelian impulsif, Tapi 

pada akhirnya bernilai negative terhadap perilaku impulsive seorang konsumen. Ini 

merupakan penemuan yang menarik untuk dikaji ulang nantinya. 

2.4.2 Hubungan Lingkungan toko dan Kesenangan berbelanja 

 Penelitian  Beatty dan Ferrell (1998) dan Rook (1987) mengungkapkan bahwa 

lingkungan toko akan mempengaruhi perasaan positif atau negatif atau perasaaan 

senang saat berbelanja. Suasana hati pelanggan saat melakukan transaksi pembelian 

bergantung pada mood, disposisi afektif, dan respons emosionalnya terhadap faktor 

situasional dan reaksi dari lingkungan toko pada saat berbelanja sehingga ketika 

rangsangan dari lingkungan took semakin kuat dan baik maka dapat meningkatkan 

rasa senang saat berbelanja.  

2.4.3 Hubungan Kesenangan berbelanja dan Kesenangan berbelanja 

 Saad & Metawie (2015) menjelaskan hubungan hubungan kesenangan 

berbelanja dan kesenangan berbelanja. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa tiga 

faktor kepribadian (impulsivitas, kesenangan berbelanja, dan penghargaan) secara 

signifikan terkait dengan perilaku pembelian impulsif. Pada penelitan tersebut variabel 

kesenangan berbelanja dijadikan sebagai variabel dependen dan pada penelitian Floh 

& Madlberger (2013) mengemukakan variabel mediasi elaborated (kenikmatan 

belanja dan impulsif) mempunyai nilai yang  signifikan dan positif terhadap 

kesenangan berbelanja. Penelitian Beatty dan Ferrell (1998) dan Rook (1987) 

mengungkapkan bahwa perasaan positif atau negatif atau perasaaan senang saat 

berbelanja sangat mempengaruhi perilaku impulsif. 
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2.4.3 Kesenangan berbelanja sebagai variabel mediasi pada hubungan 

Lingkungan toko dan Kesenangan berbelanja 

Floh dan Madlberger, (2013) melakukan penelitian melalui survei konsumen.  

Penelitian tersebut menggunakan variabel mediasi elaborated (kenikmatan belanja 

dan impulsif). Kenikmatan berbelanja nantinya diharapkan bias memediasi hubungan 

antara lingkungan toko dan kesenangan berbelanja 

2.4.4 Ketersediaan uang Sebagai Moderator  

Uang yang tersedia memegang peranan penting dalam proses pembelian 

impulsif. Uang tersebut bisa berfungsi sebagai fasilitator karena bisa meningkatkan 

daya beli konsumen. Jika individu tidak memiliki cukup uang, mereka akan 

menghindari belanja. Karena banyak orang yang memiliki banyak uang cenderung 

melakukan pembelian barang secara impulsif hal ini dikarenakan dorongan missal 

untuk mengurangi emosi negatif mereka seperti depresi (Foroughi et al., 2012). 

Sedangkan pada penelitian Jung Chang et al. (2014) ketersediaan uang 

memoderatori hubungan antara respons emosional positif konsumen pada lingkungan 

toko terhadap perilaku pembelian impulsive.   

Dengan demikian, ketersediaan uang secara positif memoderasi hubungan 

antara lingkungan toko dan perilaku pembelian impulsif mereka karena ketika 

konsumen dengan ketersediaan uang yang tinggi mungkin merasa lebih bahagia dan 

bereaksi lebih positif terhadap lingkungan toko dan dengan demikian melakukan 

pembelian impulsif, dibandingkan dengan yang memiliki ketersediaan uang rendah. 
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BAB III. 

KERANGKA KONSEP.PENELITIAN 

 

 3.1 Kerangka Konseptual.Penelitian 

 Zulganef (2008) mendeskripsikan kerangka konseptual sebagai suatu pola 

pikir atau langkah-langkah berpikir secara teoritis yang dibuat peneliti untuk menjawab 

masalah penelitian yang umumnya berbentuk kalimat pertanyaan. Kerangka 

konseptual bertitik tolak dari studi teoritik dan didukung penelitian terdahulu. Dari hasil 

kajian teori dan kajian empirik khususnya mengenai pengaruh store environment, 

kesenangan berbelanja , Pembelian impulsif dan ketersediaan uang dapat diketahui 

bahwa lingkungan toko berpengaruh terhadap Pembelian impulsif dengan di mediasi 

oleh variabel kesenangan berbelanja dan nantinya akan ada variabel moderator yaitu 

ketersediaan uang yang akan mempengaruhi kuat atau lemahnya hubungan  

lingkungan toko dan Pembelian impulsif. 

 Pengaruh lingkungan toko  terhadap Pembelian impulsif telah di jelaskan oleh 

Mohan et al. (2013) jurnalnya yang menemukan bahwa lingkungan toko  mendorong 

Pembelian impulsif (IB). penulis menggunakan 4 dimensi dari lingkungan toko (music, 

light, layout, dan employees.) Mattila & Wirtz (2008) menyelidiki dampak dari dua 

faktor sosial (kepuasan yang dirasakan dan keramahan karyawan) yang merupakan 

item dari lingkungan toko terhadap Pembelian impulsif. Saad & Metawie (2015) 

meneliti lingkungan toko (musik dan tata letak) secara signifikan terkait dengan 
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perilaku pembelian impulsif. Jung Chang, Hyo, (2014) menyelidiki tiga karakteristik 

(yaitu ambien, desain, dan sosial) yang merupakan inti dari lingkungan toko yang 

mempengaruhi perilaku pembelian impulsif. Sedangkan (Khorrami 2015) 

mendapatkan hasil yang tidak signifikan antara hubungan lingkungan toko dan 

Pembelian impulsif. Penelitian  Beatty dan Ferrell (1998) dan Rook (1987) 

mengungkapkan bahwa lingkungan toko juga akan mempengaruhi perasaan positif 

atau negatif atau perasaaan senang saat berbelanja. Suasana hati pelanggan saat 

melakukan transaksi pembelian bergantung pada mood, disposisi afektif, dan respons 

emosionalnya terhadap faktor situasional dan reaksi dari lingkungan toko  pada saat 

berbelanja sehingga ketika rangsangan dari lingkungan toko  semakin kuat dan baik 

maka akan mempengaruhi rasa senang saat berbelanja.  

 Saad & Metawie (2015) menjelaskan hubungan hubungan positif dan 

signifikan antara kesenangan berbelanja dan Pembelian impulsif. Floh & Madlberger 

(2013) mengemukakan variabel mediasi elaborated (kesenangan berbelanja dan 

impulsif) mempunyai nilai yang  signifikan dan positif terhadap Pembelian impulsif. 

Penelitian Beatty dan Ferrell (1998) dan Rook (1987) mengungkapkan bahwa 

perasaan positif atau negatif atau perasaaan senang saat berbelanja sangat 

mempengaruhi perilaku impulsif. Dengan beberapa penelitan terdahulu dan juga di 

dukung oleh flow theory maka kesenangan berbelanja akan menjadi variabel mediasi 

antara hubungan lingkungan toko  terhadap Pembelian impulsif. 

Uang yang tersedia memegang peranan penting dalam proses pembelian 

impulsif. Bisa berfungsi sebagai fasilitator karena bisa meningkatkan daya beli 

konsumen. Jika individu tidak memiliki cukup uang, mereka akan menghindari belanja. 

Karena banyak orang cenderung melakukan dorongan untuk mengurangi emosi 

negatif mereka seperti depresi, Uang yang tersedia dapat menyebabkan pembelian 
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impulsif (Foroughi et al., 2012). Sedangkan pada penelitian Jung Chang et al. (2014) 

ketersediaan uang memoderatori hubungan antara respons emosional positif 

konsumen dan perilaku pembelian impulsive. Berbekal dua penelitian tersebut dan 

dukungan teori yang ada maka penulis akan menjadikan variabel ketersediaan uang 

sebagai variabel moderator. Atas dasar hubungan tersebut dibangun kerangka 

konseptual penelitian seperti pada Gambar 3.1 berikut: 

Gambar 3.1 
Kerangka Konsep Penelitian 

 

      Sumber : diolah dari Kajian Teori dan Kajian Empirik, 2019 

Sumber Rujukan : 

1: Hasil  kajian empiris pada penelitian yang dilakukan oleh : (Mohan, 

Sivakumaran, dan Sharma 2013) (Mattila dan Wirtz 2008) (Saad dan 

Metawie 2015) (Khorrami 2015) (Jung Chang, Hyo, 2014)  (Xu 2007) 

2 : Hasil  kajian empiris pada penelitian yang dilakukan oleh : (Beatty dan Ferrell 

1998)  

3 : Hasil  kajian empiris pada penelitian yang dilakukan oleh : (Saad dan Metawie 

2015) (Floh dan Madlberger 2013) 

4 : Hasil  kajian empiris pada penelitian yang dilakukan oleh: (Khorrami 2015) 

(Jung Chang, Yan, dan Eckman 2014) (Foroughi et al., 2012) 

5 : Hasil  kajian empiris pada penelitian yang dilakukan oleh : (Floh dan 

Madlberger 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu hasil penelitian dengan 

dasar penyajian data serta hasil analisis data yang telah dilakukan dalam suatu 

penelitian, dugaan sementara dalam hipotesis tersebut selanjutnya perlu dilakukan 

pengujian untuk memperkuat hasil hipotesis. Berdasarkan permasalahan penelitian, 

tujuan penelitian, kajian teori, dan kerangka konsep penelitian serta dari hasil 

penelitian yang dilakukan. Zulganef (2008) mengungkapkan bahwa hipotesis adalah 

kesimpulan atau jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang dibuat 

berdasarkan kerangka pemikiran. 

3.2.1 Hubungan Lingkungan toko dan Pembelian impulsif 

Penelitian terdahulu menemukan bahwa lingkungan toko berpengaruh 

terhadap Pembelian impulsif. Mohan, Sivakumaran, dan Sharma (2013) dengan 4 

dimensi dari lingkungan toko (music, light, layout, dan employees.). Mattila dan Wirtz 

(2008) menyelidiki dampak dari dua faktor sosial (kepuasan yang dirasakan dan 

keramahan karyawan)  (Saad dan Metawie 2015) meneliti lingkungan toko sebagai 

(musik dan tata letak) Jung Chang, Hyo, (2014) menyelidiki tiga karakteristik (yaitu 

ambien, desain, dan sosial) semua penelitian tersebut mempunyai hubungan yang 

positiv dan signifikan terhadap Pembelian impulsif. 

Hipotesis 1 Lingkungan toko berpengaruh secara lansung terhadap perilaku 

Pembelian impulsif. 

3.2.2 Hubungan Lingkungan toko dan Kesenangan berbelanja  

Perasaan senang saat berbelanja (kesenangan berbelanja ) juga dapat 

dipengaruhi oleh store environment. Beatty dan Ferrell (1998) dan Rook (1987) 

mengungkapkan bahwa lingkungan toko juga akan mempengaruhi perasaan positif 
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atau negatif atau perasaaan senang saat berbelanja sehingga ketika rangsangan dari 

lingkungan toko  semakin kuat dan baik maka akan mempengaruhi rasa senang saat 

berbelanja.  

Hipotesis 2 Lingkungan toko mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kesenangan berbelanja . 

3.2.3 Hubungan Kesenangan berbelanja  dan Pembelian impulsif 

Hubungan selanjutnya dijelaskan oleh Saad & Metawie (2015)  yang 

menjelaskan pengaruh positif dan signifikan antara kesenangan berbelanja dan 

Pembelian impulsif. Ketika konsumen yang merasakan kesenangan saat berbelanja 

maka akan mempengaruhi perilaku pembelian impulsive seorang konsumen. 

Hipotesis 3 Kesenangan berbelanja mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap perilaku  Pembelian impulsif. 

3.2.4 Ketersediaan uang Sebagai Variabel Moderator 

Uang yang tersedia memegang peranan penting dalam proses pembelian 

impulsif. Bisa berfungsi sebagai fasilitator karena bisa meningkatkan daya beli 

konsumen. Dengan demikian, ketersediaan uang secara positif memoderasi 

hubungan antara lingkungan toko  dan perilaku pembelian impulsif mereka karena 

ketika konsumen dengan ketersediaan uang yang tinggi mungkin merasa lebih 

bahagia dan bereaksi lebih positif terhadap lingkungan toko dan dengan demikian 

melakukan pembelian impulsif, dibandingkan dengan yang memiliki ketersediaan 

uang rendah. 

Hipotesis 4 pengaruh ketersediaan uang sebagai variabel moderator antara 

hubungan Lingkungan toko dan Pembelian impulsif. 
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3.2.5 Kesenangan berbelanja  Sebagai Variabel Mediasi 

Penelitian Beatty dan Ferrell (1998) dan Rook (1987) mengungkapkan bahwa 

perasaan positif atau negatif atau perasaaan senang saat berbelanja sangat 

mempengaruhi perilaku impulsif. Dengan penelitan terdahulu dan juga di dukung oleh 

flow theory maka kesenangan berbelanja akan menjadi variabel mediasi antara 

hubungan lingkungan toko  dan Pembelian impulsif. 

Hipotesis 5 Pengaruh kesenangan berbelanja yang menjadi variabel yang memediasi 

antara lingkungan toko  dan Pembelian impulsif 

3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel adalah definisi yang dibuat spesifik sesuasi 

dengan kriteria pengujian atau pengukuran (Kuncoro, 2009). Menurut sarwono (2006) 

Definisi variabel memungkinkan sebuah konsep yang bersifat abstrak dijadikan suatu 

yang operasional sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengukuran. 

Definisi variabel memungkinkan sebuah konsep yang bersifat abstrak dijadikan suatu 

yang operasional sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengukuran. 

Definisi operasional dari masing-masing variabel dalam  penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

3.3.1 Store Environment 

Mengacu pada penelitian  Baker et al. (2002) dan Mohan, Sivakumaran, dan 

Sharma (2013) dan Jung Chang, Yan, dan Eckman (2014) meneliti lingkungan toko  

dengan 4 macam yang mewakili dari 3 faktor utama (music, light, layout dan 

employees) dengan hasil yang signifikan terhadap impulsive buying. Dan pada 

penelitian ini penulis akan menambahkan 1 item dari salah satu dari ketiga faktor 

tersebut yaitu aroma.  
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Tabel 3.1 
Definisi Oprasional Store Environment 

 

 

Variabel Definisi Dimensi Item Sumber 

Store 

Environment 

Preferensi musik latar 

belakang di toko yang 

menyenangkan, 

disukai, enak dan 

sesuai akan 

menyebabkan sikap 

dan perilaku yang baik. 

Musik a. Toko  tersebut memutar 
musik yang enak di 
dengar. 

b. Musik di toko tersebut 
sesuai dengan selera 
saya sehingga 
menambah kenyamanan 
dalam berbelanja. 

c. Volume musik yang 
sesuai membuat saya 
nyaman dalam 
berbelanja. 

 

Dubé dan 

Morin (2001) 

 

Sistem penerangan 

yang dirancang 

dengan baik dapat 

membawa dimensi 

tambahan ke interior, 

mengarahkan mata 

pelanggan ke titik 

penjualan utama, 

menciptakan atmosfir 

kegembiraan, 

kenyamanan dan 

memberi pengaruh 

positif. 

Light 

 

a. Cahaya di dalam toko 
dinyalakan dengan 
cukup terang  

b. Pencahayaan di toko 
tersebut membuat 
produk yang ada 
semakin menarik hati. 

c. Toko tersebut memiliki 
cahaya yang membuat 
konsumen nyaman. 
 

Smith (1989)  

Areni dan Kim 
(1994)  

Summers dan 
Hebert  
(2001) 
 

Respon karyawan 

secara signifikan dapat 

mempengaruhi 

tanggapan konsumen 

Karyawan yang ramah, 

pengetahuan yang 

baik tentang produk 

merupakan hal yang 

penting bagi seorang 

karyawan 

Employees 

 

a. Karyawan memiliki 
pengetahuan yang luas 
tentang produk yang ada 
di dalam toko  

b. Karyawan bergerak 
cepat dan melayani 
dengan baik saat 
konsumen berkunjung. 
Karyawan melayani 
dengan ramah. 

Bitner  

(1990)  

 

Dickson dan 

Albaum  

(1977) 
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Tabel 3.1 Lanjutan 
Definisi Oprasional 

 

3.3.2 Pembelian impulsif 

Pembelian impuls terjadi ketika pelanggan memiliki dorongan untuk membeli 

produk tertentu tanpa mempertimbangkan dengan cermat alasan dan konsekuensi 

pembelian. Beatty dan Ferrel (1998) menggunakan 7 (tujuh) dimensi atau item utama 

yang digunakan untuk mengukur perilaku pembelian impulsif (Pembelian impulsif), 

tapi dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan 5 item atau dimensi dikarenakan 

2 dimensi dijadikan variabel moderator dan mediasi. Ke lima  dimensi  yaitu: 

 
 
 

Variabel Definisi Dimensi Item Sumber 

Store 

Environment 

Tata letak yang baik 

membantu konsumen 

menemukan produk 

dan informasi dengan 

mudah, tidak seperti 

tata letak yang buruk  

Tata letak yang rapi  

dan display yang 

menarik akan 

mempermudah 

konsumen dalam 

berbelanja  

Layout  

 

a. Pengelompokan barang 
di toko tertata dengan 
baik  

b. Saya merasa tata letak 
rak-rak di dalam toko 
memudahkan saya untuk 
mencari barang yang 
diinginkan  

c. Jarak antar rak yang baik 
sehingga memberikan 
kelancaran konsumen 
untuk berbelanja 

 

Spies et al. 

(1997).  

Dickson dan 

Albaum  

(1977) 

 

Aroma sebagai isyarat 

lingkungan yang 

mempengaruhi 

respons emosional dan 

pada akhirnya 

memberikan 

kenyamanan dan rasa 

senang ketika 

berbelanja 

Aroma 

 

a. Aroma toko yang 
menyenangkan 
mendorong saya untuk 
melakukan pembelian 
lebih banyak. 

b. Aroma toko memberikan 
kenyamanan dalam 
berbelanja. 

 

Gulas dan 

Bloch (1995) 
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Tabel 3.2 
Definisi Oprasional Pembelian impulsif 

 

 
 

Variabel Definisi Dimensi Item Sumber 

Pembelian 

impulsif 

 

 

Merupakan  suatu dorongan  

untuk melakukan pembelian 

secara  tiba- tiba dan sulit 

dikontrol karena sebuah 

stimulus yang ada.   

 

Urge to 

purchase 

 

a. Saya cenderung 
membeli lebih banyak 
ketika saya menemukan 
display yang menarik. 

b. Dalam berbelanja  saya 
melihat beberapa hal 
yang ingin saya beli 
meskipun tidak ada 
dalam daftar belanjaan 
saya. 

c. Keinginan saya untuk 
berbelanja pakaian di 
toko tersebut sulit di 
kontrol. 

Rook  

(1987, 

Suasana hati konsumen yang  

positif (bahagia,senang dan 

antusias) mengakibatkan  

mengakibatkan  individu  

lebih menghargai diri mereka, 

konsumen merasa seperti 

memiliki kebebasan untuk  

bertindak yang lebih banyak 

dan yang diinginkan.  

Positive 

affect 

a. Saya merasa senang 
saat berbelanja pakaian 
di toko ini. 

b. Saya selalu merasa 
antusias dalam 
berbelanja. 

c. Ketika suasana hati saya 
sedang gembira, saya 
akan melakukan 
pembelian pakaian 
sebanyak yang saya 
mau 

Jeon 

(1990) 

berkeliling didalam toko akan 

meningkatkan  lebih banyak 

pembelian yang tidak 

direncanakan daripada tidak 

berkeliling.  Apabila seorang 

konsumen berkeliling toko 

lebih lama,  konsumen  akan  

menerima stimulus yang 

banyak,  yang pada akhirnya 

akan meningkatkan 

kemungkinan melakukan 

pembelian secara impulsif 

In-store 

browsing 

a. Saya lebih suka melihat 
lihat barang dari pada 
langsung membelinya  

b. Ketika melihat lihat 
barang di toko, perhatian 
saya lebih tertuju pada 
pakaian-pakaian yang 
sesuai dengan fashion 
saat ini. 

c. Saya melakukan 
pembelian yang tidak 
terencana ketika saya 
mengelilingi toko lebih 
lama. 

Beatty dan 

Ferrel, 

(1998) 
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Tabel 3.2 Lanjutan 
Definisi Oprasional Pembelian impulsif 

 

3.3.3 Kesenangan berbelanja  

Menon dan Kahn (2002) mengidentifikasi tiga unsur pembentuk kesenangan 

berbelanja , yaitu escapism (pelarian diri), pleasure (kesenangan) dan arousal 

(kegairahan). Escapism (pelarian diri) tercermin dalam perasaan senang yang muncul 

saat kegiatan berbelanja menjadi bentuk pelarian diri seseorang dari tuntutan dunia 

sehari-hari. Pleasure (kesenangan) adalah sejauh mana seseorang merasa gembira, 

Variabel Definisi Dimensi Item Sumber 

Pembelian 

impulsif 

Time available atau 

ketersediaan waktu 

adalah waktu yang 

tersedia bagi individu  

untuk  berbelanja.  Lyer 

(1989) menjelaskan 

bahwa keterbatasan 

waktu pada saat 

berbealanja  dapat 

mengurangi perilaku 

pembelian impulsif dan 

begitu juga sebaliknya. 

Time 

available 

a. Saya dapat 
menghabiskan waktu 
yang banyak tanpa saya 
sadari saat berbelanja  

b. Saya sering berbelanja 
ketika hari libur. 

c. Saya lebih cendrung 
membeli barang secara 
tidak terencana ketika 
hanya mempunyai 
waktu yang banyak 
ketika berbelanja. 

Iyer (1989) 

Impulse  buying 

tendency adalah sebuah 

dorongan atau desakan 

yang tiba-tiba muncul 

dan sedikit 

pertimbangan atau 

evaluasi dari pembelian 

yang terjadi. 

Impulse  

buying 

tendency 

 

a. Saya membeli barang di 
toko tanpa berpikir 
terlebih dahulu apakah 
barang tersebut benar-
benar dibutuhkan atau 
tidak. 

b. Saya melihat pakaian 
favorit saya dan 
merasakan desakan 
untuk harus 
membelinya. 

c. Beli sekarang, pikir 
belakangan 
mendekripsikan diri saya 
saat berbelanja di toko 

Rook ( 1987). 
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bahagia, atau puas saat berbelanja. Sedangkan arousal (kegairahan) adalah sejauh 

mana seseorang merasa terangsang, aktif atau waspada saat berbelanja. Penelitian 

ini menggunakan skala multi item yang dikembangkan oleh Lesser dan Forsythe 

(1989) untuk mengukur kenikmatan berbelanja. 

Tabel 3.3 
Definisi Oprasional Kesenangan berbelanja  

 
 
 
 

 
 

Variabel Definisi Dimensi Item Sumber 

Kesenangan 

berbelanja  

 

 

arousal (kegairahan) 

adalah sejauh mana 

seseorang merasa 

ttertarik, aktif atau 

waspada saat 

berbelanja. 

Arousal 

(kegairahan) 

 

a. Berbelanja merupakan 
cara saya untuk 
menghabiskan waktu 
luang yang menarik 
hati. 

b. Saya berbelanja untuk 
mengubah suasana 
hati. 

Lesser dan 

Forsythe 

(1989) 

 

Menon dan 

Kahn (2002) 
 Escapism (pelarian 

diri) tercermin dalam 

perasaan senang yang 

muncul saat kegiatan 

berbelanja menjadi 

bentuk pelarian diri 

seseorang dari 

tuntutan dunia sehari-

hari 

Escapism 

 

a. Berbelanja merupakan 
cara yang baik untuk 
lari dari tuntutan dunia 
sehari-hari 

b. Berbelanja 
menimbulkan 
kesenangan dan dapat 
menghilangkan 
kebosanan 

Pleasure (kesenangan) 

adalah sejauh mana 

seseorang merasa 

gembira, bahagia, atau 

terhibur saat 

berbelanja.  

Pleasure  

 

a. Berbelanja adalah 
kegiatan yang  
menghibur. 

b. Berbelanja merupakan 
salah satu kegiatan 
rekreasi favorit saya. 
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3.3.4. Ketersediaan uang 

Menurut Beatty & Ferrell (1998) availability of money adalah jumlah anggaran atau 

uang ekstra yang dimiliki untuk dapat dihabiskan pada saat ataupun hari itu. 

Ketersediaan uang (Money available) adalah jumlah uang yang tersedia ketika  

berbelanja. Beatty dan Ferrel menjelaskan bahwa peran uang adalah sebagai 

fasilitator dalam melakukan kegiatan belanja. 

Beatty dan Ferrel (1998). Item money available adalah modifikasi item dari 

Beatty dan Talade (1994). 

Tabel 3.4 
Definisi Oprasional Ketersediaan uang 

 

3.4 Pengukuran Variabel 

Sugiyono (2009) mendiskripsikan skala pengukuran adalah kesepakatan yang 

digunakan sebagai dasar atau acuan dalam menentukan panjang pendeknya interval 

yang ada dalam alat ukur, sehingga dapat menghasilkan data kuantitatif. Pengukuran 

variabel-variabel akan diteliti melalui nilai atau tanggapan dari responden 

menggunakan skala likert. Skala likert adalah skala yang didesain untuk menguji 

Variabel Defini Item Sumber 

Ketersediaan 

uang 

Jumlah anggaran atau uang ekstra 

yang dimiliki untuk dibelanjakan pada 

saat ataupun hari itu. 

a. Ketersediaan uang yang 
saya miliki dapat 
memenuhi keinginan 
berbelanja saya.  

b. Saya merasa memiliki 
uang berlebih untuk 
dibelanjakan pada 
barang yang saya sukai. 

c. Toko tersebut 
memberikan diskon 
bertepatan pada saat 
saya memiliki uang. 

Beatty dan 

Talade (1994). 
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kekuatan “setuju” atau “tidak setuju” subjek terhadap suatu pernyataan pada skala 5 

titik (Zulganef, 2008),yaitu: 

a. Sangat tidak setuju diberi bobot 1 

b. Tidak setuju diberi bobot 2 

c. Cukup setuju diberi bobot 3 

d. Setuju diberi bobot 4 

e. Sangat setuju diberi bobot. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Pendekatan Penelitian 

Suatu karya ilmiah akan memberikan hasil yang memuaskan apabila dalam  

penelitiannya menggunakan suatu metode dan teknik tertentu agar data yang 

diperoleh memenuhi syarat antara lain: faktual, obyektif, dan relevan. Metode 

penelitian akan membantu peneliti dalam membuat urutan penelitian yang akan 

dilakukan.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei yang digunakan untuk 

maksud penjelasan (explanatory). Menurut Singarimbun (1995:4) penelitian metode 

survei adalah penelitian yang mengambil sebuah sampel dari populasi yang ada dan 

menggunakan.kuesioner sebagai alat dalam pengumpulan data yang pokok. 

Singarimbun menjelaskan, explanatory research (penelitian penjelasan) adalah 

penelitian yang menerangakn hubungan  antara variabel-.variabel melalui pengujian 

hipotesa.Singarimbun dan Effendi (2006:93) menyebutkan penelitian explanatory 

merupakan penelitian penjelasan yang menyoroti variabel-.variabel penelitian dan 

menguji hipotesis atau testing research yang telah dirumuskan. 

Menurut Sugiono (2008) explanatory research adalah sebuah penelitian yang 

memberikan pengetahuan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui 

pengujian hipotesis, maka penelitian dinamakan penelitian 6pengujian hipotesis atau 

penelitian penjelasan. Metode riset ini dapat digunakan dengan lebih banyak segi dan 

lebih luas dari metode lain dan memberikan informasi yang mutakhir yang bermanfaat 
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bagi perkembangan ilmu pengetahua. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai 

alat pengumpulan data. 

4.2 Ruang Lingkup.Penelitian 

penelitian ini ruang lingkup adalah manajemen pemasaran. Khususnya 

mengenai Store environment dan perilaku impulse buying, analisis terhadap shopping 

enjoyment sebagai variabel mediasi dan peran money availability sebagai moderasi 

pada konsumen toko distro di Malang raya 

4.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian tersebut berlangsung dan 

dilaksanakan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan 

sebagai penguat dan sebagai bukti nyata dalam penulisan. Lokasi ini juga merupakan 

keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti guna untuk mendapatkan tambahan 

data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian dilakukan pada tiga tempat 

atau obyek Distro Kota Malang. 

4.4 Populasi dan.Sampep 

Burns dan Bush (2014) menjelaskan bahwa Populasi dan sampel adalah 

komponen yang penting dalam penelitian kuantitatif. Populasi diartikan sebagai suatu 

kumpulan atau keseluruhan karakteristik kelompok yang menjadi obyek di dalam 

penelitian Dan sampel adalah bagian dari populasi yang diyakini dapat mewakili 

karakteristik populasi secara keseluruhan (Burns dan Bush, 2014). Dengan menarik 

sebagian dari populasi untuk dijadikan sebagai sampel, peneliti dapat mengambil 

kesimpulan yang dapat.digeneralisasikan terhadap populasi di dalam penelitian. 
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4.4.1 Populasi 

Singarimbun dan Effendi (1995:152) mengemukakan bahwa populasi atau 

universe adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. 

Sugiyono (2008:215) mendefinisakan populasi adalah kumpulan orang, kejadian atau 

suatu peristiwa yang terbentuk atas obyek atau subyek yang memilik kualitas dan 

karakteristik khusus yang dapat dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan. 

Populasi yang menjadi obyek di penelitian kali ini adalah konsumen  yang 

melakukan pembelian barang secara langsung di toko satu kali dalam tiga bulan 

terakhir, dan pernah melakukan pembelian secara impulsive yaitu terjadi saat 

seseorang membeli produk yang tidak terencana dan tanpa berpikir. Karakteristik 

populasi pernah melakukan pembelian secara langsung di toko satu kali dalam tiga 

bulan terakhir, menandakan bahwa anggota populasi familiar dengan lingkungan toko 

yang biasanya dia kunjungi untuk berbelanja.  Kemudian batas usia minimal pada 

penelitian kali ini responden adalah 17 tahun. Menurut survey yang  dilakukan oleh 

Rackspace (2012) dan Jakpat (2016) menunjukan bahwa usia 17  tahun merupakan 

usia minimal yang cukup matang dan mampu memahami stimulus-stimulus yang ada 

di toko, disamping itu  perilaku pembelian yang impulsif secara teoritis akan terkait 

dengan kemampuan  beli atau daya beli dari konsumen dan usia 17 tahun keatas 

merupakan usia yang  dirasa memiliki daya beli yang cukup memungkinkan untuk 

menjadikan mereka impulsif dalam membeli. 

4.4.2 Sampel 

Model struktural seringkali membutuhkan jumlah sampel yang relatif besar  jika 

dibandingkan dengan alat analisis multivariat yang lainnya, jumlah sample  yang baik 
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untuk analisis yang menggunakan model struktural adalah pada kisaran  100-400 

(Hair et al., 2010), Ukuran sample dapat juga ditentukan dengan metode  ad-Hoc 

Rules of Thumb , dalam pendekatan ini besar sample setidaknya adalah 100  sampel 

(Aaker et al., 2011), pendapat lain, Malhotra (2010) menyarankan bahwa  untuk riset 

konsumen besar sampel ideal adalah 200 sampel sehingga dalam  penelitian ini 

ditentukan bahwa sampel minimum adalah 200 sampel. 

Munurut Sugiono (2008), sampel merupakan sebuah bagian dari karakteristik 

dan jumlah yang ada apada populasi tersebut. Sampel yang dipakai harus dapat 

mewakili dan mencerminkan populasi yang ada. Penelitian kali ini menggunakan 

metode yang dikenal dengan non probability sampling dimana semua populasi tidak 

berkesempatan menjadi sampel, dengan tipe purposive sampling. Purposive sampling 

adalah cara pengambilan sampel yang membatasi pada ciri-ciri khusus yaitu 

melakukan pembelian barang secara langsung di toko satu kali dalam tiga bulan 

terakhir, dan pernah melakukan pembelian secara impulsive dan batas usia minimal 

pada penelitian kali ini responden adalah 17 tahun. 

4.5 Teknik Pengumpulan Data dan Pemilihan Responden 

4.5.1 Jenis Data 

Data pada penelitian kali ini ada dua yaitu data kualitatif dan kuantitatif. 

a. Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang bukan merupakan angka-angka atau data yang 

hanya merupakan keterangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka, 

yaitu data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada responden di 

lapangan. 
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b. Data Kuantitatif  

Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya untuk 

data yang dapat diukur dengan ukuran yang telah dinyatakan dalam bentuk 

standar. 

4.5.2 Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini adalah subyek dari mana sumber data di dapat 

atau diperoleh. Sumber data secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) 

yaitu sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Ruslan (2008:138) menjelaskan bahwa data primer adalah sebuah data yang 

didapat secara langsung dari sumbernya dan dikumpulkan oleh peneliti. Data 

primer merupakan data yang dihimpun sendiri dari obyek yang diteliti melalui 

observasi dan survei. Data primer bisa berbentuk sebagai sebuah opini subyek 

secara perseorangan/kelompok, dan hasil dari pengamatan terhadap suatu 

benda, peristiwa, kegiatan, dan hasil pengujian tertentu. 

Data primer pada penelitian ini diperoleh dari keterangan pemilik usaha, Manajer 

Pemasaran, Manajer Operasional, dan konsumen pengguna produk dari badan 

usaha rumah makan tersebut. 

b. Data Sekunder 

Ruslan (2008:30) mendefinisikan bahwa data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari hasil publikasi dan informasi yang dikeluarkan di berbagai 

organisasi atau perusahaan, termasuk majalah, jurnal, buku profil 

perusahaan/badan usaha dan laporan data dokumentasi. Pada penelitian ini 
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perumusan masalahnya diambil dari beberapa buku dan data-data dari badan 

usaha/bisnis rumah makan/tempat makan/obyek kuliner, yakni tempat atau obyek 

kuliner khas Kota Malang sebagai bahan referensi untuk data sekunder. Selain 

itu juga dari buku-buku ekonomi, manajemen, dan beberapa artikel di internet 

yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. 

4.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarka pada konsumen atau 

responden. Ada beberapa metode dalam pengumpulan data pada penelitian kali ini 

yaitu : 

a. Pengujian Instrumen Kuesioner  

Pengujian instrumen kuesioner dilakukan  bertujuan untuk melihat 

komponen-komponen pertanyaan dari kuesioner sebelum melakkan penelitian. 

Apabila berdasarkan hasil pengujian ini ada item-item pertanyaan yang suasah 

atau kurang dimengert oleh responden maka dilakukan perbaikan kuesioner.  

b. Main Test 

  Setelah melakukan pengujian instrumen kuesioner dan melakukan 

perbaikan-perbaikan yang mungkin diperlukan dan setelah hasil perbaikan 

menunjukkan hasil pengukuran yang valid dan reliabel, maka dapat dilanjutkan 

ke main test. Di dalam metode pengumpulan data untuk main-test, metode yang 

dilakukan mengadaptasi metode yang dilakukan oleh Rezaei et al. (2016). Di 

dalam penelitian tersebut metode untuk mengumpulkan data dibagi menjadi tiga 

tahap, yakni (1) Screening, (2) Profiling, dan (3) Main Quesionnaire, metode 

tersebut dipakai dalam penelitian ini dengan sedikit penambahan modifikasi 
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pada metode. Pada tahap pertama responden dilakukan screening dengan 

memberikan kuesioner yang didesain untuk memastikan bahwa responden 

memang benar-benar memiliki pengalaman berbelanja di toko distro dalam tiga 

bulan terakhir. Pada tahap screen ini juga diberikan pertanyaan terkait 

ketersediaan uang dengan tujuan untuk memastikan konsumen merupakan 

orang yang sesuai untuk dijadikan responden. Secara teoritis konsumen yang 

memiliki dana bebas yang dianggap cukup untuk digunakan berbelanja di luar 

kebutuhan pokok atau keperluan rutin cenderung lebih mudah timbul dorongan 

untuk membeli barang secara impulsif. Tahap kedua responden mengisi 

kuesioner mengenai data demografis dirinya dan tahan ke tiga responden mulai 

mengisi kuesioner yang telah di berikan. 

4.6 Analisis Data 

Analisis data adalah penyederhanaan data ke suatu bentuk yang lebih mudah 

dipahami, dibicarakan dan diinterpretasikan.  

4.6.1 Analisis Deskriptif  

Analisis ini pada batasan adalah mendiskripsikan variabel penelitian, tanpa 

menarik generalisasi (Neuman, 2006). Analisis deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan karakteristik responden serta setiap variabel yang digunakan. Dalam 

penelitian ini karakteristik responden meliputi 3 (tiga) hal yaitu; usia, pendidikan, 

pendapatan. Untuk menggambarkan persepsi responden terhadap pertanyaan yang 

berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang digunakan peneliti 

menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif dihitung berdasarkan persentase 

tanggapan responden terhadap pertanyaan dengan menggunakan nilai rerata (mean) 
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dari setiap indikator yang diajukan untuk menggambarkan persepsi seluruh 

responden.           

4.6.2 Analisis Kuantitatif  

Analisis kuantitatif adalah analisis vang menggunakan angka-angka dan 

perhitungan dengan metode statistic. penelitian ini pada dasarnya ingin melihat 

pengaruh variabel terhadap variabel lain dalam model penelitian yang telah 

dikembangkan dalam penelitian ini. Kesulurah Variabel yang pakai dalam penelitian 

ini adalah variabet laten (variabel yang tidak diukur secara langsung). Atas dasar 

pertimbangan tersebut digunakan teknik statistik Struktural Equation Model (SEM) 

dengan analisis data menggunakan bantuan perangkat lunak SmartPLS 3.0, Dengan 

pemodelan melalui SEM ni dimungkinkan dapat terjawab pertanyaan yang bersifat 

regresif maupun dimensional.  

4.7 Pemodelan Struktural Equality Modeling (SEM) 

Struktural Equality Modeling (SEM) adalah alat ukur statistik yang digunakan 

untuk menyelesaikan model bertingkat secara bersamaan yang tidak dapat 

diselesaikan oleh persamaan regresi linear. Tahapan Analisis SEM dalam SmartPls 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:  

1. Analisis outer model 

2. Analisis inner model  

3. Pengujian Hipotesa. 

4.7.1 Analisis outer Model 

Analisa outer model digunakan  untuk melihat memastikan bahwa alat ukur 

yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Untuk 
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penelitian ini, evaluasi outer model untuk indikator reflektif dievaluasi dengan 

convergent validity, discriminant validity dan unidimensionality  

4.7.1.1 Convergent validity 

Nilai dari convergen validity adalah sebuh nilai dari loading faktor pada setiap 

variabel laten dengan indikator-indikatornya. Untuk mengukur validitas konvergen, 

dua statistik digunakan; factor loading dan average variance extracted (AVE). Factor 

loading - mewakili korelasi antara faktor-faktor dan variabel-variabel yang 

menyusunnya (Kim & Mueller, 1978). factor loading yang lebih besar menentukan 

tingkat koneksi yang lebih tinggi antara variabel dan faktor. jadi semakin besar nilai 

absolut dari factor loading, semakin penting factor loading dalam menafsirkan faktor 

(Brace et al., 2006). Untuk menilai signifikansi pemuatan faktor, Hair et al. (2006) 

memberikan tiga pedoman: 

1. Factor loading dalam kisaran ± 0,30 hingga ± 0,40 dianggap memenuhi level 

minimal untuk interpretasi struktur 

2. Factor loading ± 0,50 atau lebih besar secara praktis dianggap signifikan 

3. Factor loading yang melebihi ± 0,70 dianggap sebagai indikasi dari struktur 

yang terdefinisi degan baik dan merupakan tujuan dari setiap analisis faktor 

Average Variance Extracted (AVE) - adalah parameter lain untuk mengukur 

validitas konvergen, dan dihitung oleh perangkat lunak PLS. Dalam penelitian 

ini, nilai cut-off untuk validitas konvergen yang baik ditetapkan 0,50 atau lebih 

tinggi. Skor 0,50 menunjukkan bahwa setidaknya 50% dari varian pengukuran 

diperhitungkan. Nilai batas ini disarankan oleh Fornell dan Larcker (1981) dan 

merupakan standar yang diadopsi untuk penelitian ini. 
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4.7.1.2  Discriminant validity  

 

 Discriminant validity nilai ini adalah nilai dari cross loading faktor yang berfungi 

untuk melihat apakah konstruk yang memiliki nilai diskriminan yang cukup atau 

memadai yaitu dengan melakukan perbandingan nilai dari loading pada konstruk yang 

dituju harus lebih besar dibandingkan dengan nilai dari loading dengan konstruk yang 

lain. Untuk menunjukkan validitas diskriminan, akar kuadrat dari AVE untuk setiap 

konstruk harus lebih besar dari korelasinya dengan faktor-faktor lain (Gefen et al., 

2000). Selain itu, untuk menentukan validitas diskriminan, indeks cross loading juga 

digunakan oleh penelitian ini. Chin (1998) mengemukakan bahwa nilai loading faktor 

harus lebih tinggi dari cross-loading. 

4.7.1.3  Unidimensionality  

Uji unidimensionality dilakukan dengan menggunakan indikator Composite 

reliability dan alpha cronbach . Untuk alpha titik cut-off value adalah 0,7 Hair et al. 

(2010) dan Composite reliability juga 0,7 Nunnally (1978). 

4.7.2. Analisis Inner model dalam (model struktural),  

Analisa inner model atau analisa struktural model digunakan untuk melihat 

dan memastikan bahwa model struktural yang sudah dibangun akurat. Untuk melihat 

analisis inner model dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu: 

4.7.2.1 Koefisien determinasi (R2)  

Chin, (2010) menjelaskan bahwa R2 Mirip dengan regresi OLS, nilai 

R2 dalam PLS mewakili jumlah varian. Falk dan Miller (1992) menyatakan 

bahwa varian dijelaskan untuk variabel endogen harus melebihi 0,10. Gambar 

5-1 menunjukkan hasil evaluasi structural model. Nilai R2 untuk semua 
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variabel endogen berada di atas ambang batas, yaitu berada di atas 0,10 hal 

ini menunjukkan  bahwa kedua variabel endogen adalah kontributor untuk 

variasi yang dijelaskan. 

4.7.2.2 Predictive Relevance (Q2) 

Chin (2010) berpendapat bahwa sebuah model di mana semua 

variabel dalam model tersebut memiliki nilai Q2 lebih besar dari nol 

menyiratkan bahwa itu memiliki relevansi prediktif. 

4.7.2.3 Goodness of Fit Index (GoF) 

Nilai GoF pada PLS-SEM harus dicari secara manual, menurut 

Tenenhau (2004), nilai GoF small = 0,1, GoF medium = 0,25 dan GoF besar 

= 0,38. 

4.8 Uji Hipotesis  

Untuk saling menguji pengaruh antar variabel sebagai mana yang 

dihipotesiskan dalam penelitian ini digunakan teknik analisis SEM, karena SEM 

mencakup hubungan kausalitas berbagai variabel dalam model, dan metode ini juga 

dapat mengidentifikasi dimensi konvergensi antara variabel yang diidentifikasikan 

dimensinya (Hair 2010 ). 

4.8.1 Efek Mediasi 

Pada penelitian ini untuk fungsi dan efek mediasi yang digunakan adalah 

pendekatan kausal yang dipopulerkan oleh Baron dan Kenny (1986) walaupun ada 

kekurangan untuk teknik ini. Kritik pertama adalah tentang persyaratan bahwa efek 

signifikan dari predictor (p) pada criterion (c) harus dilihat terlebih dahulu sebelum 

melanjutkan untuk menguji mediasi. Kritik kedua berkaitan dengan persyaratan bahwa 
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mediasi diperlihatkan jika hubungan signifikan antara predictor (p) pada criterion (c)  

tidak lagi signifikan ketika mediator dimasukkan dalam model. Tapi manfaat dari teknik 

ini adalah kita bias melihat kemampuan model ini untuk menentukan sifat efek mediasi 

(efek mediasi penuh atau sebagian) 

Baron dan Kenny (1986) menjelaskan masalah langkah-langkah yang harus 

dilakukan untuk menguji hipotesis tentang efek mediasi. Langkah pertama adalah 

menguji pengaruh variabel prediktor predictor (p) pada criterion (c). Langkah kedua 

adalah menguji efek dari predictor (p)  pada mediator (M). Langkah ketiga adalah 

menguji pengaruh variabel mediasi potensial pada criterion (c). Baron dan Kenny 

(1986) menyatakan bahwa efek variabel mediasi dibagi menjadi mediasi penuh dan 

parsial. Efek mediasi sepenuhnya terjadi jika masuknya mediator menurunkan 

koefisien hubungan antara predictor (p) pada criterion (c) yang mendekati nol. Hasil 

mediasi parsial yaitu hubungan antara predictor (p) pada criterion (c)- koefisien 

berkurang, tetapi tidak jatuh ke nol. 

4.8.2 Analisis moderator 

Pada penelitian ini untuk fungsi dan efek moderator yang digunakan adalah 

melakukan evaluasi dari model struktural.  Pada tahap ini model struktural akan 

dianalisis dengan melihat tingkat signifikansi hubungan antar variabel konstruk yang 

dijelaskan oleh nilai t statistic yang dihasilkan dari out put dari options -> calculate pls 

->  bootstrapping.  Dari hasil nanti bias dilihat besarnya pengaruh antar konstruk dan 

efek interaksi (moderasi) diukur dengan nilai koefisien jalur (path coefficient). nilai 

koefisien jalur yang memiliki nilai T Statistic ≥ 1,96 (atau dibulatkan menjadi 2) atau 

memiliki P Value ≤ 0,05 dinyatakan signifikan. 
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BAB  V 

HASIL DAN  PEMBAHASAN 

 

5..1. Deskripsi Obyek Penelitian 

 

Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran lingkungan 

toko, kesenangan berbelanja dan ketersediaan uang terhadap perilaku pembelian 

impulsive pakaian distribution store (distro) di kota Malang. Penelitian dilakukan 

pada pengunjung di 3 distro di kota Malang yaitu yaitu Inspired 27, Heroin,  dan 

3second. Hasil dari penelitian yang terkumpul dianalisis dan dioalah pada bab ini. 

Bebrapa analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu meliputi gambaran umum 

obyek penelitian, analisis deskriptif dan pengujian hipotesis. Hal ini digunakan sesuai 

dengan perumusan model dan permasalahan yang ada. Selain analisis tersebut 

pada bab ini akan menyajikan karakteristik responden, pengkategorian variabel 

penelitian, pengujian prasyarat analisis, dan pembahasan. 

5.1.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

     Distro adalah sebuah tempat atau toko yang berfungsi untuk menjual barang milik 

sendiri dan menerima beberapa titipan dari produsen lainya. Distro memiliki sifat 

premium atau eksklusif dan menciptakan hanya beberapa produk pada tiap 

desainya. Clothing adalah sebuah istilahyang digunakan  menyebut perusahaan 

yang memproduksi pakaian jadi dengan merek mereak sendiri. Pakaian jadi tersebut 

berupa t-shirt yang selanjutnya dikembangkan ke berbagai kebutuhan yang 
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menunjang gaya hidup (life style) seperti kaso, baju, sepatu, tas, dompet, topi, 

kacamata, jam tangan dan aksesories lainnya. Barang-barang yang dijual tersebut 

merupakan produksi dalam negeri dan hasil dari kreatifitas anak bangsa.   

 DIY (Do It Yourself) adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh distro yaitu 

suatu konsep yang segala sesuatunya dilakukan secara mandiri. Perkembangan 

distro berawal dari dari komunitas yang independen atau berdiri sendiri yang pada 

awalnya merupakan sebuah wadah bagi penjualan merchandise, album dan pernak-

pernik bagi band-band indie yang menjual produk mereka secara independen. Distro 

menjadi semacam counter culture bagi pelaku industri besar serta merupakan 

alternatif pilihan bagi selera mainstream masyarakat luas. Distro, pada awalnya 

diperkenalkan oleh orang-orang yang tumbuh bersama komunitas independen. 

Mereka ingin membuat suatu usaha street fashion sendiri yang eksklusif dan 

mencerminkan lifestyle komunitas tempat mereka berasal . Kini, distro dan clothing 

telah menyebar ke penjuru tanah air, distro dan clothing menyebar ke kota-kota 

besar di Indonesia sehingga menambah semarak dunia fashion ditanah air. Hal ini 

adalah sebuah kemajuan dan bukti bahwa anak-anak muda yang notabene adalah 

pelaku bisnis distro dan clothing ini semakin bertambah kreatif dan mampu 

berkembang dalam hal yang sangat positif. Permintaan yang besar dari pembeli juga 

menunjukkan bahwa produk lokal sudah bias bersaing dengan produk luar negeri. 

5.2. Karakteristik Responden 

Dari kuesioner yang disebarkan kepada orang yang pernah melakukan 

pembelian barang secara langsung di toko satu kali dalam tiga bulan terakhir, dan 

pernah melakukan pembelian secara impulsive dari merek di 3 distro di kota Malang 

yaitu Inspired 27, Heroin,  dan 3second sebanyak 200 responden, dapat diperoleh 

gambaran mengenai jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, intensitas berbelanja di 
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toko, belanja yang tidak terencana, pendaptan, dan pekerjaan sebagaimana 

dijelaskan pada bagian berikut ini. 

5.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

     Mengenai gambaran jenis kelamin responden orang yang pernah melakukan 

pembelian barang secara langsung di toko satu kali dalam tiga bulan terakhir, dan 

pernah melakukan pembelian secara impulsive dari merek di 3 distro di kota Malang 

yaitu Inspired 27, Heroin,  dan 3second, dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut: 

Tabel 5.1 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumalah Responden 
(Orang) 

Persentase 

Laki-Laki 
Perempuan 

133 
57 

66.5% 
28.55% 

Jumlah 200 100% 

Sumber: Data.primer diolah, 2019 

     Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah dan persentase 

responden (orang) untuk jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah 

dan persentase responden (orang) untuk jenis kelamin perempuan, yakni 

persentase untuk jenis kelamin laki-laki sebesar 66.5% dan persentase untuk jenis 

kelamin perempuan sebesar 28.5%.   

5.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

     Mengenai gambaran usia responden yaitu orang yang pernah melakukan 

pembelian barang secara langsung di toko satu kali dalam tiga bulan terakhir, dan 

pernah melakukan pembelian secara impulsive dari merek di 3 distro di kota Malang 

yaitu Inspired 27, Heroin,  dan 3second, dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut: 
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Tabel 5.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah 
Responden 

Persentase 

< 20 tahun 27 13.50% 
20 – 25 tahun 77 38.50% 
26 – 30 tahun 56 28% 
31 – 35 tahun 27 13.50% 

>35 tahun 13 6.50% 
Jumlah 200 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden sebnyak 

200 orang dan persentase usia responden yang kurang dari 20 tahun sebesar 

13.5% atau sebanyak 27 oarang, persentase usia.responden 21 - 25 tahun sebesar 

38.5% atau berjumlah 77 orang, persentase usia responden 26-30 tahun sebanyak 

56 oarang atau sebesar 28%, persentase usia responden 31 - 35 tahun sebesar 

13,5% atau berjumlah 27 orang, dan persentase usia responden lebih dari 35 tahun 

sebesar 6,5% atau hanya sejumlah 13 oarang. Dari prosentase tersebut dapat 

disimpulkan bahwa konsumen terbanyak di usia sekitar 20 – 25 tahun hal ini 

didukung oleh kondisi dan geografis kota malang yang mempunyai banyak 

perguruan tinggi sehingga banyak anak muda yang ingin selalu tampil gaya. 

5.2.3. Karakteristik Responden Menurut Pendidikan Terakhir 

Mengenai gambaran pendidikan terkahir responden yaitu orang yang pernah 

melakukan pembelian barang secara langsung di toko satu kali dalam tiga bulan 

terakhir, dan pernah melakukan pembelian secara impulsive dari merek di 3 distro di 

kota Malang yaitu Inspired 27, Heroin,  dan 3second, dapat dilihat dibawah ini pada 

Tabel 5.3 berikut : 
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Tabel 5.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir 
Jumlah 

Responden 
(Orang) 

Persentase 

SMA 37 18.50% 
Diploma 9 4.50% 

Sarjana (S1) 121 55.50% 
Pascasarjana (S2) 24 12% 
Pascasarjana (S3) 9 4.50% 

Lain - lain 10 5% 

Jumlah 200 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

     Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase pendidikan terakhir 

untuk Sarjana (S1) sebesar 60.5%, persentase pendidikan terakhir untuk Diploma 

sebesar 4.5%, persentase pendidikan terakhir untuk Pascasarjana (S2)  sebesar 

12%, persentase pendidikan terakhir untuk Pascasarjana (S3)  sebesar 4.5%, 

persentase pendidikan terakhir untuk SMA sebesar 18,5%, dan pendidikan terakhir 

selain yang telah disebutkan sebesar 5%. 

5.2.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Intensitas Berbelanja 

      Mengenai gambaran intensitas berbelanja responden yaitu orang yang 

pernah melakukan pembelian barang secara langsung di toko satu kali dalam tiga 

bulan terakhir, dan pernah melakukan pembelian secara impulsive dari merek di 3 

distro di kota Malang yaitu Inspired 27, Heroin,  dan 3second, dapat dilihat pada 

Tabel 5.4 berikut. 
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Tabel 5.4 
Karakteristik Responden Berdasarkan Intensitas Berbelanja 

Intensitas 
Berbelanja 

Jumlah 
Responden  

Persentase 

Satu Kali - - 
Dua Kali 43 21.50% 

Lebih Dari Dua 
Kali 

157 78.50% 

Jumlah 200 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa intensitas atau seberapa sering 

seorang konsumen mengunjungi toko respondenterbanyak yang mengunjungi toko 

lebih dari tiga kali sebnyak 78%, responden yang mengunjungi toko hanya dua kali 

sebanyak 21.5% dan tidak ada sama sekali responden yang hanya mengunjungi 

toko sekali. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yakni sebanyak 157 

orang (45,3%) mengunjungi toko lebih dari tiga kali hal ini juga bias menimbulkan 

tingkat impulsivitas yang tinggi. 

5.2.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Impulsivitas 

Hasil analisis data diperoleh persentase responden berdasarkan tingkat 

impulsivitas yaitu seberapa sering seorang responden melakukan tindakan 

pembelian secara tidak terenencana seperti ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 5.5 
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Impulsivitas 

Pembelian 
Secara Tidak 
Terenencana 

Jumlah 
Responden  

Persentase 

Satu Kali 16 8% 
Dua Kali 79 39.50% 

Lebih Dari Dua 
Kali 

105 52.50% 

Jumlah 200 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang melakukan tindakan 

pembelian secara tidak terenencana sebanyak satu kali sebesar 8%, responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

yang melakukan tindakan pembelian secara tidak terenencana sebnayak dua kali 

sebesar 39.5% dan rresponden yang melakukan tindakan pembelian secara tidak 

terenencana lebih dari tiga kali sebesar 52.5%. Dapat disimpulkan bahwa responden 

terbanyak merupakan oragn yang melakukan pembelian secara tidak terencana 

yang lebih dari tiga kali. 

5.2.6. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Tiap Bulan 

Hasil analisis data ini diperoleh nilai distribusi frekuensi terhadap pendapatan 

konsumen seperti ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 5.6 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pedapatan  

Pendapatan 
Jumlah 

Responden 
Persentase 

< Rp 1.500.000 81 40.50% 
. Rp1.500.000 – Rp3.000.000 98 49% 
Rp3.000.000 – Rp4.500.000 17 8.50% 

> Rp4.500.000 4 2% 

Jumlah 200 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang pendapatannya 

kurang dari Rp 1.500.000 yakni sebanyak 81 orang (40,5%), responden yang 

pendapatannya antara Rp1.500.000 – Rp3.000.000 yakni sebanyak 98 orang (49%), 

responden yang pendapatannya antara Rp3.000.000 – Rp4.500.000 yakni sebanyak 

17 orang (8,5%) dan responden yang pendapatan lebih dari Rp4.500.000 yakni 

sebanyak 4 orang (2%). Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pendapatan 

Rp1.500.000 – Rp3.000.000 yakni sebanyak 56 orang (37,3%). 

5.2.7. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Hasil analisis data diperoleh persentase responden berdasarkan pekerjaan 

responden seperti ditunjukkan pada tabel berikut : 
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Tabel 5.7 
Karakteristik Responden Berdasarkan Intensitas Berbelanja 

Pendidikan Terakhir 
Jumlah 
Responden 
(Orang) 

Persentase 

Dokter/Pengacara 9 4.50% 
Management Senior/Direktur 0 0 
Staff Kantor 32 16% 
Ibu Rumah Tangga 3 1.50% 
Pelajar/Mahasiswa 124 62% 
Pengusaha 17 8.50% 
Pedagang 3 1.50% 
Pegawai Negeri/Pemda 5 2.50% 
Tidak Bekerja 7 3.50% 

Jumlah 200 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang pekerjaannya 

dokter/pengacara yakni sebanyak 9 orang (4,5%), responden yang pekerjaannya 

staff kantor yakni sebanyak 32 orang (16%), responden yang pekerjaannya ibu 

rumah tangga yakni sebanyak 3 orang (1,5%), responden yang pekerjaannya 

pelajar/mahasiswa yakni sebanyak 124 orang (62%) dan responden dengan 

pekerjaan pengusaha yakni sebanyak 17 orang (8,5%), responden yang 

pekerjaannya pefagang yakni sebanyak 3 orang (1,5%), responden yang tidak 

bekerja yakni sebanyak 7 orang (3,5%), dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden adalah pelajar dan mahasiswa yakni sebanyak 124 orang (62%). 

5.3. Analisis Deskriptif 

Dalam penelitian ini telah ditentukan 4 (empat) variabel penelitian, yaitu 

Peran Lingkungan Toko (SE), Kesenangan Berbelanja (SEN), Ketersediaan Uang 

(MA), dan Perilaku Pembelian Impulsif (IB). Sebelum dilakukan analisis dan 

pembahasan hasil penelitian lebih lanjut, terlebih dahulu akan disajikan tabel-tabel 

mengenai distribusi frekuensi masing-masing variabel penelitian. 
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5.3.1. Distribusi Frekuensi Variabel Peran Lingkungan Toko 

Terdapat 14 item pernyataan yang diajukan kepada responden mengenai 

variabel peran lingkungan toko . Dari 14 item pernyataan tersebut diperoleh jawaban 

seperti yang tampak pada Tabel 5.8 berikut: 

Tabel 5.8 
Distribusi Frekuensi Variabel Peran Lingkungan Toko 

Indikator 

Jawaban Responden. 
Rata-Rata 

SS S N TS STS 

SE1.1 
F 87 66 45 2 0 

4.19 
% 43.5% 33% 22.5% 0.1% 0.0% 

SE1.2 
F 48 145 7 0 0 

4.2 
% 24% 72.5% 3.5% 0.0% 0.0% 

SE1.3 
F 106 91 3   

4.51 
% 53% 45.5% 1.5% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator Musik 4.3 

SE2.1 
F 126 64 10 0 0 

4.56 
% 63% 32% 0.5% 0.0% 0.0% 

SE2.2 
F 43 144 13 0 0 

4.15 
% 21.5% 72% 0.65% 0.0% 0.0% 

SE2.3 
F 105 92 3 0 0 

4.5 
% 52.5% 46% 0.15% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator Light (Pencahayaan) 4.4 

SE3.1 
F 103 94 4 0 0 

4.48 
% 51.3% 46.7% 0.2% 0.% 0.0% 

SE3.2 
F 134 52 11 4 0 

4.5 
% 67% 26% 0.55% 0.15% 0.0% 

SE3.3 
 122 75 3 0 0 

4.57 
 61 37.5 1.5 0 0 

Rata-Rata Indikator Employees (Karyawan) 4.49 
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Lanjutan tabel 5.8 

Indikator 

Jawaban Responden. 
Rata-Rata 

SS S N TS STS 

SE4.1 
F 92 96 10 2 0 

4.37 
% 46% 48% 0.5% 0.1% 0.0% 

SE4.2 
F 144 44 5 7 0 

4.62 
% 72% 22% 0.25% 0.35% 0.0% 

SE4.3 
 123 70 7 0 0 

4.58 
 61.5% 35% 3.5% 0% 0% 

Rata-Rata Indikator Layout (Tata letak toko) 4.53 

SE5.1 
F 123 70 7 0 0 

4.58 
% 61.5% 35% 3.5% 0.0% 0.0% 

SE5.2 
F 91 100 9 0 0 

4.41 
% 45.5% 50% 4.5% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator Aroma 4.49 

Rata-Rata variabel  Store Environment 4.47 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Keterangan: 
SE1.1 Toko  tersebut memutar musik yang enak di dengar.  
SE1.2 Musik di toko tersebut sesuai dengan selera saya sehingga menambah 

kenyamanan dalam berbelanja. 
SE1.3 Volume musik yang sesuai membuat saya nyaman dalam berbelanja. 
 
SE2.1 Cahaya di dalam toko dinyalakan dengan cukup terang 
SE2.2 Pencahayaan di toko tersebut membuat produk yang ada semakin menarik 

hati. 
SE2.3 Toko tersebut memiliki cahaya yang membuat konsumen nyaman 
 
SE3.1 Karyawan memiliki pengetahuan yang luas tentang produk yang ada di 

dalam toko. 
SE3.2 Karyawan bergerak cepat dan melayani dengan baik saat konsumen 

berkunjung. 
SE3.3 Karyawan melayani dengan sopan. 
 
SE4.1 Pengelompokan barang di toko tertata dengan baik 
SE4.2 Saya merasa tata letak rak-rak di dalam toko memudahkan saya untuk 

mencari barang yang diinginkan 
SE4.3 Jarak antar rak yang baik sehingga memberikan kelancaran konsumen untuk 

berbelanja 
 
SE5.1 Aroma toko yang menyenangkan mendorong saya untuk melakukan 

pembelian lebih banyak. 
SE5.2 Aroma toko memberikan kenyamanan dalam berbelanja. 
 

Pada item (SE1.1) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 43.5% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 33% 
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responden menyatakan setuju, persentase sebesar 22.5% responden menyatakan 

netral dan persentase sebesar  0.1% menyatakan tidak setuju dangen musik yang 

diputar di toko. Berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa rata-rata (Mean) 

jawaban responden untuk item (SE1.1) adalah sebesar 4.19 yang termasuk kategori 

sangat sesuai. Hal ini menjelaskan bahwa responden setuju dengan musik yang di 

putar di toko enak di dengarkan. 

Data pada Tabel 5.8 di atas yaitu ada item (SE1.2) menunjukkan bahwa dari 

200 responden, persentase sebesar 72.5% responden menyatakan setuju, 

persentase sebesar 24% responden menyatakan sangat satuju, dan persentase 

sebesar 3.5% responden menyatakan netral. Berdasarkan data diatas dapat 

dikatakan bahwa rata-rata (Mean) jawaban responden untuk item (SE1.2) adalah 

sebesar 4.2 yang termasuk kategori sesuai. Hal ini menjelaskan bahwa responden 

setuju mengenai musik di toko tersebut sesuai dengan selera sehingga menambah 

kenyamanan dalam berbelanja. 

Pada item (SE1.3) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 53% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 45.5% 

responden menyatakan satuju, dan persentase sebesar 1.5% responden 

menyatakan. Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa rata-rata (Mean) 

jawaban responden untuk item (SE1.3) adalah sebesar 4.2 yang termasuk kategori 

sesuai. Hal ini menjelaskan bahwa responden setuju mengenai volume musik yang 

sesuai membuat  nyaman dalam berbelanja. Dari ketiga item tersebut skor rata-rata 

(Mean) indikator yaitu sebesar 4.3. 

Pada item (SE2.1) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 63% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 32.0% 

responden menyatakan setuju, dan persentase sebesar 0.5% responden 
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menyatakan netral. Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa rata-rata 

(Mean) jawaban responden untuk item (SE2.1) adalah sebesar 4.56 yang termasuk 

kategori sesuai. Hal ini menjelaskan bahwa responden setuju mengenai 

pencahayaan di dalam toko yang dinyalakan dengan cukup terang. 

Pada item (SE2.2) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 21.5% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 72% 

responden menyatakan setuju, dan persentase sebesar 0.65% responden 

menyatakan netral. Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa rata-rata 

(Mean) jawaban responden untuk item (SE2.2) adalah sebesar 4.15 yang termasuk 

kategori sesuai. Hal ini menjelaskan bahwa responden setuju mengenai 

pencahayaan di toko tersebut membuat produk yang ada semakin menarik hati.  

Pada item (SE2.3) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 52.5% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 56% 

responden menyatakan setuju, dan persentase sebesar 0.15% responden 

menyatakan netral. Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa rata-rata 

(Mean) jawaban responden untuk item (SE2.3) adalah sebesar 4.15 yang termasuk 

kategori sesuai. Hal ini menjelaskan bahwa responden setuju mengenai toko yang 

memiliki pencahayaan yang membuat konsumen nyaman. 

Pada item (SE3.1) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 51.3% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 46.7% 

responden menyatakan setuju, dan persentase sebesar 2% responden menyatakan 

netral. Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa rata-rata (Mean) 

jawaban responden untuk item (SE3.1) adalah sebesar 4.48% yang termasuk 

kategori sesuai. Hal ini menjelaskan bahwa responden setuju mengenai karyawan 

memiliki pengetahuan yang luas tentang produk yang ada di dalam toko.  
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Pada item (SE3.2) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 67% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 26% 

responden menyatakan setuju, dan persentase sebesar 0.55% responden 

menyatakan netral. Sedangkan persentase sebesar 0.15% responden menyatakan 

tidak setuju, Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa rata-rata (Mean) 

jawaban responden untuk item (SE3.2) adalah sebesar 4.5% yang termasuk kategori 

sesuai. Hal ini menjelaskan bahwa responden setuju mengenai Karyawan bergerak 

cepat dan melayani dengan baik saat konsumen berkunjung.  

Pada item (SE3.3 ) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 61% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 37.5% 

responden menyatakan setuju, dan persentase sebesar 1.5% responden 

menyatakan netral. Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa rata-rata 

(Mean) jawaban responden untuk item (SE3.3) adalah sebesar 4.5 yang termasuk 

kategori sesuai. Hal ini menjelaskan bahwa responden setuju jika Karyawan 

melayani dengan sopan. 

Pada item (SE4.1) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 46% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 48% 

responden menyatakan setuju, persentase sebesar 0.5% responden menyatakan 

netral. Dan persentase sebesar 0.1% responden menyatakan tidak setuju. 

Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa rata-rata (Mean) jawaban 

responden untuk item (SE4.1) adalah sebesar 4.37 yang termasuk kategori sesuai. 

Hal ini menjelaskan bahwa responden setuju jika pengelompokan barang di toko 

tertata dengan baik. 

Pada item (SE4.2) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 72% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 22% 
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responden menyatakan setuju, persentase sebesar 0.25% responden menyatakan 

netral. Dan persentase sebesar 0.35% atau 7 responden menyatakan tidak setuju. 

Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa rata-rata (Mean) jawaban 

responden untuk item (SE4.2) adalah sebesar 4.62 yang termasuk kategori sesuai. 

Hal ini menjelaskan bahwa responden setuju jika tata letak rak-rak di dalam toko 

memudahkan responden untuk mencari barang yang diinginkan. 

Pada item (SE4.3) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 61.5% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 35% 

responden menyatakan setuju, persentase sebesar 3.5% responden menyatakan 

netral. Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa rata-rata (Mean) 

jawaban responden untuk item (SE4.3) adalah sebesar 4.58 yang termasuk kategori 

sesuai. Hal ini menjelaskan bahwa responden setuju jika jarak antar rak yang baik 

sehingga memberikan kelancaran responden untuk berbelanja. 

Pada item (SE5.1) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 61.5% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 38.5% 

responden menyatakan setuju. Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa 

rata-rata (Mean) jawaban responden untuk item (SE5.1) adalah sebesar 4.61 yang 

termasuk kategori sesuai. Hal ini menjelaskan bahwa responden setuju jika aroma 

toko yang menyenangkan mendorong saya untuk melakukan pembelian lebih 

banyak. 

Pada item (SE5.2) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 45.5% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 50% 

responden menyatakan setuju. Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa 

rata-rata (Mean) jawaban responden untuk item (SE5.2) adalah sebesar 4.41 yang 
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termasuk kategori sesuai. Hal ini menjelaskan bahwa responden setuju jika aroma 

toko memberikan kenyamanan dalam berbelanja. 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5.6 diatas dapat diketahui bahwa skor 

rata-rata indikator yang tertinggi pada variabel peran lingkungan toko  adalah 

indikator layout atau tataletak yaitu sebesar 4.53 dan skor rata-rata indikator 

terendah adalah indikator musik yaitu sebesar 4.3. Hal ini menunjukkan bahwa 

responden lebih memperhatikan bagaimana tataletak barang ataupun rak di dalam 

toko. 

5.3.2. Distribusi Frekuensi Variabel Perilaku Pembelian Impulsif  

Terdapat 15 item pernyataan yang diajukan kepada responden mengenai 

variabel perilaku pembelian impulsif. Dari 15 item pernyataan tersebut diperoleh 

jawaban seperti yang tampak pada Tabel 5.7 berikut: 

Tabel 5.9 
Distribusi Frekuensi Variabel Perilaku Pembelian Impulsif  

Indikator 

Jawaban Responden Rata-
Rata SS S N TS STS 

IB1.1 
F 143 43 2 12 0 

4.58 
% 71.5% 21.5% 0.1% 0.6% 0% 

IB1.2 
F 129 55 16 0 0 

4.56 
% 64.5% 27.5% 0.8% 0% 0% 

IB1.3 
F 132 67 1 0 0 

4.65 
% 66% 33.5% 0.5% 0% 0% 

Rata-Rata Indikator Urge To Purchase (Dorongan Untuk Membeli) 4.59 

Indikator 

Jawaban Responden Rata-
Rata SS S N TS STS 

IB2.1 
F 149 41 9 1 0 

4.69 
% 74.5% 20.5% 0.45% 0.05% 0% 

IB2.2 
F 143 52 5 0 0 

4.69 
% 71.5% 26% 2.5% 0% 0% 

IB2.3 
F 117 68 15 0% 0% 

4.51 
% 58.5% 34% 7.5% 0% 0% 

Rata-Rata Indikator Positive Affect (Efek Positif Dari Berbelanja) 4.64 
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Lanjutan Tabel 5.9 
Distribusi Frekuensi Variabel Perilaku Pembelian Impulsif  

IB3.1 
F 149 51 0 0 0 

4.74 
% 74.5% 25.5% 0% 0% 0% 

IB3.2 
F 131 58 11 0 0 

4.6 
% 65.5% 29% 5.5% 0% 0% 

IB3.3 
F 89 108 3 0 0 

4.43 
% 44.5% 54% 1.5% 0% 0% 

Rata-Rata Indikator In-store browsing (Melihat- lihat barang di 
dalam toko) 4.59 

IB4.1 
F 128 62 8 2 0 

4.75 
% 64% 31% 4% 1% 0% 

IB4.2 
F 104 89 7 0 0 

4.59 
% 52% 44.5% 3.5% 0% 0% 

IB4.3 
F 109 88 3 0 0 

4.53 
% 54.5% 44% 1.5% 0% 0% 

Rata-Rata Indikator Time available (Waktu untuk berbelanja) 4.62 

IB5.1 
F 119 74 7 0 0 

4.56 
% 59.5% 37% 3.5% 0% 0% 

IB5.2 
F 113 81 6 0 0 

4.53 
% 56.5% 40.5% 3% 0% 0% 

IB5.3 
F 115 71 10 4 0 

4.48 
% 57.5% 35.5% 5% 2% 0% 

Rata-Rata Indikator Impulse  Buying (Dorongan Untuk Belanja Tak 
Terencana) 4.52 

Rata-Rata variabel Impulsif Buying (Pembelian yang tidak 
terencana) 4.58 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

IB1.1 Saya cenderung membeli lebih banyak ketika saya menemukan display yang 
menarik. 

IB1.2 Dalam berbelanja  saya melihat beberapa hal yang ingin saya beli meskipun 
tidak ada dalam daftar belanjaan saya. 

IB1.3 Keinginan saya untuk berbelanja pakaian di toko tersebut sulit di kontrol. 
 
IB2.1 Saya merasa senang saat berbelanja pakaian di toko ini. 
IB2.2 Saya selalu merasa antusias dalam berbelanja. 
IB2.3 Ketika suasana hati saya sedang gembira, saya akan melakukan pembelian 

pakaian sebanyak yang saya mau 
 
IB3.1 Saya lebih suka melihat lihat barang dari pada langsung membelinya 
IB3.2 Ketika melihat lihat barang di toko, perhatian saya lebih tertuju pada pakaian-

pakaian yang sesuai dengan fashion saat ini. 
IB3.3 Saya melakukan pembelian yang tidak terencana ketika saya mengelilingi 

toko lebih lama. 
 
IB4.1 Saya dapat menghabiskan waktu yang banyak tanpa saya sadari saat 

berbelanja 
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IB4.2 Saya sering berbelanja ketika hari libur. 
IB4.3 Saya lebih cendrung membeli barang secara tidak terencana ketika hanya 

mempunyai waktu yang banyak ketika berbelanja. 
 
IB5.1 Saya membeli barang di toko tanpa berpikir terlebih dahulu apakah barang 

tersebut benar-benar dibutuhkan atau tidak. 
IB5.2 Saya melihat pakaian favorit saya dan merasakan desakan untuk harus 

membelinya. 
IB5.3 Beli sekarang, pikir belakangan mendekripsikan diri saya saat berbelanja di 

toko. 
 

Pada item (IB1.1) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 71.5% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 21.5% 

responden menyatakan setuju, persentase sebesar 0.1% responden menyatakan 

netral dan persentase sebesar  0.6% atau 12 responden menyatakan tidak setuju. 

Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa rata-rata (Mean) jawaban 

responden untuk item (IB1.1) adalah sebesar 4.58 yang termasuk kategori sangat 

sesuai. Dapat disimpulakn bahwa display yang menarik akan melakukan pembelian 

yang lebih banyak. 

Pada item (IB1.2) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 64.5% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 27.5% 

responden menyatakan setuju, dan persentase sebesar 0.8% responden 

menyatakan netral. Berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa rata-rata 

(Mean) jawaban responden untuk item (IB1.2) adalah sebesar 4.56 yang termasuk 

kategori sangat sesuai. Dapat disimpulkan bahwa responden melihat beberapa hal 

yang ingin di beli meskipun tidak ada dalam daftar belanjaan. 

Pada item (IB1.3) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 66% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 33.5% 

responden menyatakan setuju, dan persentase sebesar 0.5% atau 1 responden 

responden yang menyatakan netral. Berdasarkan dari data diatas dapat dikatakan 
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bahwa rata-rata (Mean) jawaban responden untuk item (IB1.3) adalah sebesar 4.65 

yang termasuk kategori sangat sesuai. Hal ini menjelaskan bahwa responden 

setujudengan  pernyataan bahwa mereka merasa kesulitan mengontrol keinginan  

untuk berbelanja pakaian di toko tersebut. 

Pada item (IB2.1) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 74.5% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 20.5% 

responden menyatakan setuju, persentase sebesar 0.45% responden menyatakan 

netral dan persentase sebesar  0.05% atau 1 responden menyatakan tidak setuju. 

Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa rata-rata (Mean) jawaban 

responden untuk item (IB2.1) adalah sebesar 4.69 yang termasuk kategori sangat 

sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa responden merasa senang saat berbelanja 

pakaian di toko ini. 

Pada item (IB2.2) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 71.5% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 26% 

responden menyatakan setuju, dan persentase sebesar 0.25% atau 5 responden 

responden yang menyatakan netral. Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan 

bahwa rata-rata (Mean) jawaban responden untuk item (IB2.2) adalah sebesar 4.69 

yang termasuk kategori sangat sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa responden 

merasa antusias dalam berbelanja. 

Pada item (IB2.3) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 58.5% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 34% 

responden menyatakan setuju, dan persentase sebesar 7.5% atau 15 responden 

responden yang menyatakan netral. Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan 

bahwa rata-rata (Mean) jawaban responden untuk item (IB2.3) adalah sebesar 4.51 

yang termasuk kategori sangat sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa responden 
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Ketika suasana hati sedang gembira, mereka akan melakukan pembelian pakaian 

sebanyak yang di mau. 

Pada item (IB3.1) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 74.5% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 25.5% 

responden menyatakan setuju. Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa 

rata-rata (Mean) jawaban responden untuk item (IB3.1) adalah sebesar 4.74 yang 

termasuk kategori sangat sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa responden lebih suka 

melihat lihat barang dari pada langsung membelinya. 

Pada item (IB3.2) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 65.5% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 29% 

responden menyatakan setuju. dan persentase sebesar 5.5% atau 11 responden 

responden yang menyatakan netral. Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan 

bahwa rata-rata (Mean) jawaban responden untuk item (IB3.2) adalah sebesar 4.6 

yang termasuk kategori sangat sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa Ketika 

responden melihat lihat barang di toko, perhatianya lebih tertuju pada pakaian-

pakaian yang sesuai dengan fashion saat ini. 

Pada item (IB3.3) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 44.5% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 54% 

responden menyatakan setuju. dan persentase sebesar 1.5% atau 3 responden 

yang menyatakan netral. Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa rata-

rata (Mean) jawaban responden untuk item (IB3.3) adalah sebesar 4.43 yang 

termasuk kategori sangat sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa Ketika responden 

mengelilingi toko lebih lama akan melakukan pembelian yang tidak terencana.  

Pada item (IB4.1) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 64% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 31% 
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responden menyatakan setuju. Dan persentase sebesar 4% atau 8 responden yang 

menyatakan netral. Dan persentase sebesar 1% atau 2 responden yang 

menyatakan tidak setuju. Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa rata-

rata (Mean) jawaban responden untuk item (IB4.1) adalah sebesar 4.75 yang 

termasuk kategori sangat sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa responden dapat 

menghabiskan waktu yang banyak tanpa di sadari saat berbelanja.  

Pada item (IB4.2) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 52% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 44.5% 

responden menyatakan setuju. dan persentase sebesar 3.5% atau 7 responden 

yang menyatakan netral. Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa rata-

rata (Mean) jawaban responden untuk item (IB4.2) adalah sebesar 4.59 yang 

termasuk kategori sangat sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa responden sering 

berbelanja ketika hari libur..  

Pada item (IB4.3) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 54.5% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 44% 

responden menyatakan setuju. dan persentase sebesar 1.5% atau 3 responden 

yang menyatakan netral. Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa rata-

rata (Mean) jawaban responden untuk item (IB4.3) adalah sebesar 4.53 yang 

termasuk kategori sangat sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa responden lebih 

cendrung membeli barang secara tidak terencana ketika hanya mempunyai waktu 

yang banyak ketika berbelanja. 

Pada item (IB5.1) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 59.5% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 37% 

responden menyatakan setuju. dan persentase sebesar 3.5% atau 7 responden 

yang menyatakan netral. Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa rata-
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rata (Mean) jawaban responden untuk item (IB5.1) adalah sebesar 4.56 yang 

termasuk kategori sangat sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa responden membeli 

barang di toko tanpa berpikir terlebih dahulu apakah barang tersebut benar-benar 

dibutuhkan atau tidak. 

Pada item (IB5.2) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 56.5% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 40.5% 

responden menyatakan setuju. dan persentase sebesar 3% atau 6 responden yang 

menyatakan netral. Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa rata-rata 

(Mean) jawaban responden untuk item (IB5.2) adalah sebesar 4.53 yang termasuk 

kategori sangat sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa ketika responden melihat 

pakaian favoritnya akan merasakan desakan untuk harus membelinya. 

Pada item (IB5.3) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 57.5% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 35.5% 

responden menyatakan setuju, persentase sebesar 5% atau 10 responden yang 

menyatakan netral dan persentase sebesar 2% atau 4 responden yang menyatakan 

tidak setuju. Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa rata-rata (Mean) 

jawaban responden untuk item (IB5.3) adalah sebesar 4.48 yang termasuk kategori 

sangat sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa responden berfikir Beli sekarang, pikir 

belakangan saat berbelanja di toko. 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5.9 diatas dapat diketahui bahwa 

skor rata-rata indikator yang tertinggi pada variabel perilaku pembelian impulsif 

adalah indikator efek positif dari berbelanja yaitu sebesar 4.64 dan skor rata-rata 

indikator terendah adalah indikator dorongan berbelanja secara impulsif yaitu 

sebesar 4.52. Hal ini menunjukkan bahwa responden lebih menitik beratkan kepada 

efek yang ditimbulakan ketika berbelanja baik itu perasaan senang ataupun gembira 
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yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap perilaku pembelian secara 

impulsive. 

5.3.4. Distribusi Frekuensi Variabel Kesenangan Berbelanja  

Terdapat 6 item pernyataan yang diajukan kepada responden mengenai 

variabel Kesenangan Berbelanja (SHE). Dari 6 item pernyataan tersebut diperoleh 

jawaban seperti yang tampak pada Tabel 5.10 berikut: 

Tabel 5.10 
Distribusi Frekuensi Variabel Kesenangan Berbelanja (SHE) 

 

Jawaban Responden Rata-
Rata SS S N TS STS 

SHE1.1 
F 106 89 5 0 0 

4.5 
% 53% 44.5% 0.25% 0 0 

SHE1.2 
F 121 77 2 0 0 

4.59 
% 60.5% 38.5% 0.1% 0 0 

Rata-Rata Indikator Arousal (Kegairahan) 4.54 

SHE2.1 
F 130 60 8 0 0 

4.62 
% 66% 30% 0.4% 0% 0% 

SHE2.2 
F 140 59 1 0 0 

4.69 
% 70% 29.5% 0.5% 0% 0% 

Rata-Rata Indikator Escapism  4.65 

 

Jawaban Responden Rata-
Rata SS S N TS STS 

SHE3.1 
F 137 63 0 0 0 

4.68 
% 68.5% 31.5% 0% 0% 0% 

SHE3.2 
F 129 71 0 0 0 

4.64 
% 64.5% 35.5% 0% 0% 0% 

Rata-Rata Indikator Pleasure (kesenangan) 4.66 

Rata-Rata Variabel Shopping Enjoyment (Kenyamanan Dalam 
Berbelanja) 4.6 

Sumber: Data primer diolah, 2019 
 
SHE1.1 Berbelanja merupakan cara saya untuk menghabiskan waktu luang. 

SHE1.2 Saya berbelanja untuk mengubah suasana hati. 

SHE2.1 Berbelanja merupakan cara yang baik untuk lari dari tuntutan dunia 

sehari-hari 

SHE2.2 Berbelanja dapat menghilangkan kebosanan 

SHE3.1 Berbelanja adalah kegiatan yang  menghibur. 

SHE3.2 Berbelanja merupakan salah satu kegiatan rekreasi favorit saya. 
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Data pada Tabel 5.10 di atas, dapat dijelaskan bahwa distribusi frekuensi 

item-item variabel variabel kesenangan berbelanja (SHE) sebagai berikut: 

Pada item (SHE1.1) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 53% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 44.5% 

responden menyatakan setuju. dan persentase sebesar 2.5% atau 5 responden 

yang menyatakan netral. Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa rata-

rata (Mean) jawaban responden untuk item (SHE1.1) adalah sebesar 4.5 yang 

termasuk kategori sangat sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa responden meyakini 

bahwa berbelanja merupakan cara untuk menghabiskan waktu luang. 

Pada item (SHE1.2) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 60.5% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 38.5% 

responden menyatakan setuju. dan persentase sebesar 1% atau 2 responden yang 

menyatakan netral. Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa rata-rata 

(Mean) jawaban responden untuk item (Z1.2) adalah sebesar 4.59 yang termasuk 

kategori sangat sesuai. Hal ini menjelaskan bahwa responden setuju jika berbelanja 

untuk mengubah suasana hati. 

Pada item (SHE2.1) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 66% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 30% 

responden menyatakan setuju. dan persentase sebesar 4% atau 8 responden yang 

menyatakan netral. Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa rata-rata 

(Mean) jawaban responden untuk item (SHE2.1) adalah sebesar 4.62 yang termasuk 

kategori sangat sesuai. Hal ini menjelaskan bahwa responden setuju jika berbelanja 

merupakan cara yang baik untuk lari dari tuntutan dunia sehari-hari. 

Pada item (SHE2.2) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 70% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 29.5% 
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responden menyatakan setuju. dan persentase sebesar 0.5% atau 1 responden 

yang menyatakan netral. Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa rata-

rata (Mean) jawaban responden untuk item (SHE2.2) adalah sebesar 4.89 yang 

termasuk kategori sangat sesuai. Hal ini menjelaskan bahwa responden setuju jika 

berbelanja dapat menghilangkan kebosanan.. 

Pada item (SHE3.1) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 68.5% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 31.5% 

responden menyatakan setuju. Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa 

rata-rata (Mean) jawaban responden untuk item (SHE3.1) adalah sebesar 4.68 yang 

termasuk kategori sangat sesuai. Hal ini menjelaskan bahwa responden setuju 

berbelanja adalah kegiatan yang  menghibur. Pada item (SHE3.2) menunjukkan 

bahwa dari 200 responden, persentase sebesar 64.5% responden menyatakan 

sangat setuju, persentase sebesar 35.5% responden menyatakan setuju. 

Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa rata-rata (Mean) jawaban 

responden untuk item (SHE3.2) adalah sebesar 4.64 yang termasuk kategori sangat 

sesuai. Hal ini menjelaskan bahwa responden setuju jika berbelanja merupakan 

salah satu kegiatan rekreasi favorit. 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5.10 diatas dapat diketahui bahwa 

skor rata-rata indikator yang tertinggi pada variabel kesenangan berbelanja adalah 

indikator pleasure atau kesenangan yaitu sebesar 4.66 dan skor rata-rata indikator 

terendah adalah indikator arousal atau gairah dalam berbelanja yaitu sebesar 4.52. 

Hal ini menunjukkan bahwa responden lebih menitik beratkan kepada kesenangan 

yang ditimbulakn saat berbelanja yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap 

perilaku pembelian secara impulsive. 
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5.3.5. Distribusi Frekuensi Variabel Ketersediaa Uang  

Terdapat 3 item pernyataan yang diajukan kepada responden mengenai 

variabel ketersediaa uang (MA). Dari 3 item pernyataan tersebut diperoleh jawaban 

seperti yang tampak pada Tabel 5.11 berikut: 

Tabel 5.11 
Distribusi Frekuensi Variabel Ketersediaa Uang (M) 

 

Jawaban Responden 
Rata-Rata 

SS S N TS STS 

MA1.1 
F 147 52 1 0 0 

4.73 
% 73.1% 26.3% 0.49% 0% 0% 

Rata-Rata Indikator Ketersediaan Uang 4.73 

MA1.2 
F 108 71 22 0 0 

4.42 
% 53.7% 35.3% 10% 0% 0% 

Rata-Rata Indikator Memiliki Uang Berlebih 4.73 

MA1.3 
F 141 59 0 0 0 

4.7 
% 70.5 29.5 0% 0% 0% 

Rata-Rata Indikator Diskon 4.7 

Rata-Rata Variabel Money Availability (Ketersediaan Uang) 4,72 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

MA1.1 Ketersediaan uang yang saya miliki dapat memenuhi keinginan berbelanja 
saya.  

MA1.2 Saya merasa memiliki uang berlebih untuk dibelanjakan pada barang yang 
saya sukai. 

MA1.3 Toko tersebut memberikan diskon bertepatan pada saat saya memiliki uang 
yang terbatas. 

 
Data pada Tabel 5.11 di atas, dapat dijelaskan bahwa distribusi frekuensi item-

item variabel variabel ketersediaa uang (MA) sebagai berikut:  

Pada item (MA1.1) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 73.1% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 26.3% 

responden menyatakan setuju, dan persentase sebesar 0.49% responden 

menyatakan netral. Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa rata-rata 

(Mean) jawaban responden untuk item (MA1.1) adalah sebesar 4.68 yang termasuk 

kategori sangat sesuai. Hal ini menjelaskan bahwa responden setuju ketersediaan 

uang yang di miliki dapat memenuhi keinginan berbelanja saya.  
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Pada item (MA1.2) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 53.7% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 35.3% 

responden menyatakan setuju, dan persentase sebesar 10% responden 

menyatakan netral. Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa rata-rata 

(Mean) jawaban responden untuk item (MA1.2) adalah sebesar 4.68 yang termasuk 

kategori sangat sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa ketika responden memiliki uang 

berlebih untuk dibelanjakan pada barang yang di sukai maka akan dibelanjakan. 

Pada item (MA1.3) menunjukkan bahwa dari 200 responden, persentase 

sebesar 70.5% responden menyatakan sangat setuju, persentase sebesar 29.5% 

responden menyatakan setuju, Berdasarkan dari data diatas dapat  dikatakan bahwa 

rata-rata (Mean) jawaban responden untuk item (MA1.3) adalah sebesar 4.7 yang 

termasuk kategori sangat sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa ketika toko tersebut 

memberikan diskon bertepatan pada saat responden memiliki uang yang terbatas.. 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5.11 diatas dapat diketahui bahwa 

skor rata-rata indikator yang tertinggi pada variabel ketersediaan uang adalah 

indikator Ketersediaan uang yang dimiliki dapat memenuhi keinginan berbelanja 

yaitu sebesar 4.73 dan skor rata-rata indikator terendah adalah indikator uang 

berlebih untuk dibelanjakan pada barang yang saya sukai yaitu sebesar 4.52. Hal ini 

menunjukkan bahwa ketika responden memiliki uang yang yang banyak yang dapat 

memenuhi keinginan berbelanjanya maka akan mempengaruhi proses pembelian 

secara impulsif. 

5.4. Uji Outer Model (Measurement Model)  

Cara menguji outer model dilakukan dengan tiga langkah yaitu: 

pemeriksaan convergent validity, discriminant validity dan unidimensionality. 

pengujian masalah ini sangat penting, karena masalah ini memiliki potensi untuk 
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mempengaruhi hasil pengujian statistik dan nantinya kita bisa melihat validitas dan 

reliabilitas dari setiap indikator dari beberapa variabel yang di uji. 

5.4.1 Convergent Validity 

Untuk menyelidiki convergent validity sebuah model, harus melihat pada 

factor loadings dan average variance extracted (AVE). Tabel 5-11 menunjukkan 

bahwa ada tiga faktor loading yang berada dibawah ambang batas minimal 0.5 

yaitu IB2.1, IB5.3 dan IB4.1 sehingga harus dihapus dari model. 

Tabel 5.12  
Convergent Validity 

Constructs  
and Item 

Outer 
Loading 

IB2.1 0.158 

IB4.1 0.573 

IB5.3 0.170 

     Sumber: Data primer diolah, 2019 

Setelah dihapus maka dilakukan penghitungan ulang dan seperti yang 

ditunjukkan pada table 5.11. factor loadings dan average variance extracted (AVE) 

untuk setiap indicator sudah mencapai batas minimal. Untuk AVE berkisar antara 

0,682 hingga 1,000 yang berada di atas ambang batas atau batas minimum yang 

direkomendasikan yaitu 0,50 seperti yang tentukan oleh Fornell dan Larcker (1981) 

apabila nilai factor loadings melebihi 0,50, maka menunjukkan bahwa semua 

indikator  memiliki convergent validity yang cukup. Sedangkan untung factor loading 

semua diatas 0.6. Oleh karena itu, semua konstruk yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan varians pengukuran. Tabel 5-10 

menyajikan hasil analisis validitas konvergen. 
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Tabel 5.13  
Convergent Validity Akhir 

Constructs Outer    Constructs  Outer    

and Item Loading AVE and Item Loading AVE 

SE1.1 0.905  IB1.1 0.895 

0.682 

SE1.2 0.763  IB1.2 0.771 

SE1.3 0.89  IB1.3 0.836 

SE2.1 0.863  IB2.2 0.886 

SE2.2 0.803  IB2.3 0.797 

SE2.3 0.754  IB3.1 0.905 

SE3.1 0.893 0.699 IB3.2 0.779 

SE3.2 0.721  IB3.3 0.748 

SE3.3 0.902  IB4.1 0,573 

SE4.1 0.794  IB4.2 0.878 

SE4.2 0.872  IB4.3 0.842 

SE4.3 0.771  IB5.1 0.886 

SE5.1 0.860  IB5.2 0.882 

SE5.2 0.881  MA1.2   1.000 1.000 

SHE1.1 0.764 

0.682 

SHE1.2 0.759 

SHE2.1 0.915 

SHE2.2 0.918 

SHE3.1 0.700 

SHE3.2 0.872 

              Sumber: Data primer diolah, 2019 

5.4.2 Discriminant Validity 

Chin (1998) menjelaskan bahwa Discriminant validity bisa dinilai 

menggunakan dua pendekatan. Pertama, akar kuadrat dari average variance 

extracted () untuk setiap konstruk diperiksa dan hal ini harus lebih besar dari 

korelasi antar-konstruk. Kedua, nilai factor loading  harus lebih tinggi daripada cross 

loadings. 

Table 5-14 
Discriminant Validity Coefficients 

 Construct 
Impulsif 
Buying 

Shopping 
Enjoyment 

Store 
Environment 

Money 
Available 

Impulsif Buying 0.898      

Shopping Enjoyment 0.883 0.896    

Store Environment 0.849 0.857 0.936  

Money Available 0.699 0.551 0.626 1.000 

              Sumber: Data primer diolah, 2019 
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Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai dari akar kuadrat dari AVE (0,898; 

0,896 dan 0,936 dan 1,000) lebih besar.dari korelasi masing-masing konstruk. 

5.4.3 Unidimensionality 

Untuk mengukur unidimensionality dilakukan dengan menggunakan indikator 

composite reliability dan alpha cronbach. Kedua indikator ini titik cut-off value adalah 

0,7. Skor Cronbach’s alpha berkisar antara 0,904 hingga 1,000. Semua di atas nilai 

ambang standar 0,70 Selain itu, skor reliabilitas komposit untuk setiap konstruk 

berkisar antara 0,904 hingga 1,000, yang semuanya di luar nilai cut-off (0,70) 

(Nunnally, 1978). Berdasarkan tes unidimensionality ini, semua konstruk  memiliki 

tingkat konsistensi yang dapat diterima dan dengan demikian dianggap dapat 

diandalkan. 

Tabel 5.14  
Composite reliability dan alpha cronbach 

 Construct 
Cronbach's 
Alpha 

Composite 
Reliability 

Impulsif Buying 0.960 0.965 
Shopping Enjoyment 0.904 0.927 
Store Environment 0.966 0.970 
money Available 1.000 1.000 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

5.5 Uji Inner Model (Structural Model) 

Chin, (2010) menjelaskan bahwa structural model atau uji inner model dapat 

dievaluasi melalui empat indikator; R2, effect size (f2), predictive relevance (Q2) 

dan goodness of fit (GoF). 

5.5.1 R2 - Values 

Chin, (2010) menjelaskan bahwa R2 Mirip dengan regresi OLS, nilai R2 

dalam PLS mewakili jumlah varian. Falk dan Miller (1992) menyatakan bahwa 

varian dijelaskan untuk variabel endogen harus melebihi 0,10. Tabel 5.15 

menunjukkan hasil evaluasi structural model. Nilai R2 untuk semua variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

endogen berada di atas ambang batas, yaitu berada di atas 0,10 hal ini 

menunjukkan  bahwa kedua variabel endogen adalah kontributor untuk variasi yang 

dijelaskan. 

Tabel 5.15  
Nilai R2 

 Construct 
Cronbach's 
Alpha 

Shopping Enjoyment 0.917 
Impulsif Buying 0.936 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

5.5.2 Predictive Relevance 

Untuk menghitung Q2 dapat digunakan rumus  
 
Q2 = 1-(1-R11 ) (1-R22 )……(1-Rp2 )… 

            Q2 = 1-(1-0.917) (1-0.936) 
Q2 = 1-(0.083) (0.064) 
Q2 = 1-0.005312 
Q2 = 0.995 

 

Chin (2010) berpendapat bahwa sebuah model di mana semua variabel 

dalam model tersebut memiliki nilai Q2 lebih besar dari nol menyiratkan bahwa itu 

memiliki relevansi prediktif.  koefisien yang disajikan pada Tperhitungan diatas lebih 

besar dari nol (Q2> 0). Oleh karena itu, jika aturan praktis diterapkan, model 

penelitian ini memiliki tingkat relevansi prediktif yang sesuai. Nilai-nilai relevansi 

prediktif ini menunjukkan bahwa model yang diusulkan dapat memberikan prediksi 

yang kuat dari variabel endogen. Oleh karena itu, langkah berikutnya, pengujian 

hipotesis, dapat dilakukan. 

5.5.3 Goodness of Fit (GoF) 

Cara nilai goodness of fit (GoF) Berbeda dengan CB-SEM, untuk nilai GoF 

pada PLS-SEM harus dicari secara manual. Table 5.15 menjelaskan bahwa nilai 

Gof sebesar 0.653. 
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Tabel 5.15 Goodness of Fit 

Konstruk AVE R2 

Impulsif Buying 0.682 0.936 

Shopping 
Enjoyment_ 0.682 0.917 

Store Environment 0.699   

Money Available 1.000  

Rata-rata 0.766 0.927 

GoF =    
        = 0.842 

 

Menurut Tenenhaus (2004), nilai GoF small = 0,1, GoF bernilai medium = 

0,25 dan GoF bernilai besar = 0,38. Karena indeks GOF untuk model yang diuji 

dalam penelitian ini melebihi 0,38, model yang diusulkan dalam penelitian ini harus 

dianggap kuat. 

5.5.4 Effect Size 

Pengukuran effect size adalah salah satu teknik untuk mengkonfirmasi 

model teoritis. Hasil pengujian effect size menunjukkan kekuatan hubungan antara 

dua variabel. Pengujian dilakukan untuk masing-masing variabel eksogen laten, 

dan termasuk variabel moderasi dan mediasi. Cohen (1992) menjelaskan ketika 

nilai effect size 0,02 menunjukkan efek yang kecil, 0,15 menengah dan 0,35 

bermakna mempunyai efek yang lebih besar . Table 5.15 menunjukkan bahwa  

Store Environment mempunyai nila F2 terbesar terhadap impulsif buying yaitu 1.220 

selanjutnya variabel kesenangan berbelanja  memiliki nilai yang bisa dikatakan 

lemah (F2 = 0.085) terhadap impulsif buying. selanjutnya variabel ketersediaan 

uang  memiliki nilai yang besar (F2 = 0.160) terhadap impulsif buying dan yang 

terkahir Lingkungan toko memili nilai yang sangat besar (F2 = 10.938) terhadap 

kesenangan berbelanja . 
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Tabel 5.16 
 F Square 

 

 Constructs 
Impulse 
Buying 

Shopping 
Enjoyment  

Impulse Buying     

Money Availability  0.160   

Shopping 
Enjoyment  

0.085   

Store Environment  1.220 10.938 

Sumber: Data primer diolah, 2019 
 

5.5.5 Ringkasan Outer Model dan Inner Model ( Model Struktural) 

Hasil evaluasi outer model menunjukkan bahwa konstruk ini adalah valid 

dan reliabel. Dengan memiliki konstruksi yang valid dan dapat diandalkan, evaluasi 

model struktural dapat dilakukan. Hasil evaluasi model struktural juga menjelaskan 

bahwa model yang diusulkan adalah fit. Setelah menetapkan ukuran dan model 

yang kuat, pengujian hipotesis dapat dilanjutkan. 

5.6 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian bertujuan untuk membuktikan peran 

lingkungan toko, kesenangan berbelanja dan ketersediaan uang pada perilaku 

pembelian impulsif konsumen distro di Malang raya. Pengujian hipotesis ini kami 

jadikan dua bagian, bagian pertama yaitu mengukur peran lingkungan toko dan 

kesenangan berbelanja pada perilaku pembelian impulsif konsumen dimana 

kesenangan berbelanja kami asumsikan sebagai variabel mediasi. Bagian kedua 

yaitu mengukur pengaruh lingkungan toko terhadap perilaku pembelian impulsif 

dengan ketersediaan uang sebagai variabel moderator. 

5.6.1 Pengujian Hipotesis: Bagian Pertama 

Bagian ini menyajikan diskusi yang berkaitan dengan efek mediasi yang 

mencakup hipotesis satu hingga empat. Path coeffisient yang bernilai T Statistic ≥ 
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1,96 (dibulatkan menjadi 2) atau memiliki P Value ≤ 0,05 dinyatakan signifikan.  

Tabel 5.16 menunjukkan hasil hitung Path Coefficients. 

Tabel 5.17 
Path Coefficients 

Constructs t Statistics  P Values 

Store Environment  -> Impulse Buying 9.209 0.005 

Store Environment  -> Shopping 
Enjoyment  

146.934 0.000 

Shopping Enjoyment  -> Impulse Buying 2.864 0.000 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

H1: Hipotesis 1 mengusulkan bahwa ada efek signifikan dari lingkungan toko  pada 

perilaku impulse buying. Pengujian menunjukkan bahwa efek yang signifikan. Nilai 

t-statistik adalah 9,209, dengan p< 0.05. Oleh karena itu Hipotesis 1 didukung. 

H2: Hipotesis 2 menyatakan bahwa secara signifikan kesenangan berbelanja . 

dipengaruhi oleh store environment. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ada 

pengaruh utama yang signifikan dari lingkungan toko pada kesenangan berbelanja  

(t =146,934, p <0,05). Maka hipotesis 2 didukung.  

H3: Pengaruh signifikan dari kesenangan berbelanja  pada impulse buying diusulkan 

oleh Hipotesis 3. Berdasarkan pengujian hipotesis  ada pengaruh signifikan dari 

kesenangan berbelanja  pada impulse buying  (t = 2,864, p< 0,05), oleh karena itu 

hipotesis 3 diterima. 

H4:Hipotesis 4 memeriksa bagaimana kesenangan berbelanja  memediasi 

hubungan antara lingkungan toko dan perilaku pembelian impulsif. Untuk menguji 

hipotesis ini, penulis menggunakan bootstrapping. 

Untuk menguji pengaruh tidak langsung seperti halnya ditanyakan pada 

rumusan masalah keempat dengan cara menguji pengaruh tidak langsung dilakukan 

dengan cara menggunakan teori yang dirumuskan oleh Kenny dan Baron (1986).  
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Baron dan Kenny (1986) menjelaskan masalah langkah-langkah yang harus 

dilakukan untuk menguji hipotesis tentang efek mediasi. Langkah pertama adalah 

menguji pengaruh variabel prediktor predictor (p) pada criterion (c). Langkah kedua 

adalah menguji efek dari predictor (p)  pada mediator (M). Langkah ketiga adalah 

menguji pengaruh variabel mediasi potensial pada criterion (c). Baron dan Kenny 

(1986) menyatakan bahwa efek variabel mediasi dibagi menjadi mediasi penuh dan 

parsial.  

Efek mediasi sepenuhnya terjadi jika masuknya mediator menurunkan 

koefisien hubungan antara predictor (p) pada criterion (c) yang mendekati nol. Hasil 

mediasi parsial yaitu hubungan antara predictor (p) pada criterion (c)- koefisien 

berkurang, tetapi tidak jatuh ke nol. Menurut Kenny dan Baron, dalam menguji 

pengaruh tidak langsung dikenal tiga macam variabel. Ketiga variabel tersebut 

adalah predictor, criterion dan mediator. Predictor pada penelitian kali ini adalah 

variabel lingkungan toko sedangkan criterion adalah variabel impulsive buying dan 

mediator adalah variabel kesenangan berbelanja . 

Untuk menguji pengaruh tidak langsung dapat dilakukan melalui empat 

tahap. Tahap pertama menguji pengaruh langsung dari predictor kepada criterion. 

Pada langkah pertama ini terlihat pada tabel  bahwa lingkungan toko  memiliki 

pengaruh secara langsung terhadap  impulse buying  

Tabel  5.18 
Pengaruh Langsung dan tidak langsung 

Constructs t Statistics  P Values 

Store Environment  -> Impulse Buying 18,978 0.005 

Store Environment  -> Shopping 
Enjoyment   -> Impulse Buying 

10,055 0.000 

Sumber: Data primer diolah, 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

Tahap kedua dan ketiga yaitu melihat apakah predictor memiliki pengaruh terhadap 

mediator dan mediator memiliki pengaruh terhadap criterion. Pada tahap kali ini kita 

akan melihat berapa besar nilai yang di peroleh oleh variabel store environment.  

Pada langkah kedua terlihat bahwa predictor (store environment) memiliki 

pengaruh terhadap mediator (kesenangan berbelanja ) dan pada langkah ketiga 

terlihat bahwa mediator memiliki pengaruh terhadap criterion (impulsive buying). 

Dengan mengikuti langkah-langkah pada Kenny dan Baron (1986) terlihat bahwa 

kesenangan berbelanja  memediasi pengaruh lingkungan toko terhadap impulsive 

buying. 

Untuk melihat apakah kesenangan berbelanja  memberikan pengaruh 

mediasi sempurna (full mediation) atau mediasi sebagian (partial mediation), maka 

dapat dilanjutkan pada langkah keempat. Langkah keempat adalah melihat 

pengaruh predictor (store environment) terhadap criterion (impulsive buying) dengan 

tetap memasukkan pengaruh mediator (kesenangan berbelanja ). Dari pengujian 

tampak bahwa ternyata ketika pengaruh dari mediator dimasukkan pada model 

terlihat bahwa lingkungan toko berpengaruh secara signifikan terhadap impulsive 

buying tapi memiliki nilai yang lebih kecil. Artinya predictor (store environment) 

mampu mempengaruhi secara langsung criterion (impulsive buying) tanpa melalui 

predictor (kesenangan berbelanja )   dapat dikatakan bahwa kesenangan berbelanja  

memiliki pengaruh mediasi parsial (partial mediaton). Maka bisa disimpulkan bahwa  

H4: kesenangan berbelanja  memediasi hubungan antara lingkungan toko dan 

perilaku pembelian impulsive secara parsial. 

5.6.2 Pengujian Hipotesis: Bagian Kedua 

Bagian ini menyajikan diskusi yang berkaitan dengan efek moderasi oleh 

ketersediaan uang dalam hubungan lingkungan toko (store environment) dan 
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perilaku pembelian impulsive (impulsive buying). Pada tahap evaluasi model 

struktural akan dilakukan analisis dengan melihat tingakt signifikansi hubungan antar 

konstruk yang ditunjukkan oleh nilai t statistic yang dihasilkan dari out put dari 

options Calculate PLS - Bootstrapping.  Besarnya pengaruh antar konstruk dan efek  

moderasi diukur dengan nilai koefisien jalur (path coefficient).  

Path coeffisient yang mempunyai nilai T Statistic ≥ 1,96 (dibulatkan menjadi 

2) atau memiliki P Value ≤ 0,05 dinyatakan signifikan. 

Tabel 5.19 
Path coefficient 

Constructs 
t Statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
Values 

Moderating Effect  -> Impulse Buying 2.031 0.000 

Money Availability  -> Impulse Buying 1.975 0.05 

Sumber: Data primer diolah, 2019 
 

Berdasarkan Tabel 5.19 path coefficients tersebut di atas dapat dilakukan 

pengujian hipotesis sebagai berikut : 

Nilai t statistic 2.031 ≥  1.96 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

ketersediaan uang  merupakan sebagai pemoderasi hubungan antara lingkungan 

toko terhadap impulsive buying. Dengan kata lain, tersedia atau tidaknya uang 

seorang kosumen akan mempengaruhi secara signifikan hubungan antara 

lingkungan toko terhadap impulsive buying. 

H5 : Ketersediaan uang   sebagai pemoderasi hubungan antara lingkungan toko 

terhadap impulsive buying.  

Atau : (Semakin banyak uang yang tersedia, maka pengaruh positif antara 

lingkungan toko terhadap perilaku pembelian impulsif  akan semakin meningkat. 

Sebaliknya, semakin sedikit uang yang tersedia, maka pengaruh positif antara 

lingkungan toko terhadap perilaku pembelian impulsif   akan semakin menurun).  
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5.7 Pembahasan  

Pembahasan pada bab sebelumnya telah banyak membahas latar belakang 

tentang penelitian ini, literatur dan kesenjangan penelitian yang berhubungan 

dengan lima tujuan pada penelitian kali ini juga bnyak di bahas, Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui 1. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh  lingkungan 

toko terhadap perilaku impulse buying. 2. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh  

lingkungan toko terhadap kesenangan berbelanja . 3.   Menganalisis dan 

menjelaskan pengaruh  kesenangan berbelanja  terhadap impulse buying 4.  

Menganalisis dan menjelaskan peran kesenangan berbelanja  dalam memediasi 

hubungan lingkungan toko  dan impulse buying. 5.  Menganalisis dan menjelaskan 

peran ketersediaan uang  dalam memoderasi hubungan lingkungan toko  dan 

impulse buying. 

5.7.1 Lingkungan toko Berpengaruh Terhadap Perilaku Impulse             

Seperti yang diprediksi oleh hipotesis 1 bahwa ada efek yang signifikan dari 

lingkungan toko  pada perilaku impulse buying. Nilai t-statistik adalah 9,209, 

dengan p< 0.05. hal ini sama seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Mattila 

dan Wirtz (2008) menemukan bahwa lingkungan toko secara positif mempengaruhi 

perilaku pembelian impulsif terutama ketika lingkungan toko dianggap terlalu 

menarik. Mohan et al. (2013) menemukan bahwa lingkungan toko mendorong 

impulsif buying (IB). selanjutnya Saad and Metawie (2015) Khorrami (2015), Jung 

Chang, Hyo, (2014) dan (Xu 2007) juga memperoleh hasil yang sama pada 

hubungan lingkungan toko  dan impulse buying. 

Respons emosional konsumen terhadap lingkungan toko akan 

mempengaruhi perilaku pembelian impulsif mereka di toko. Hal ini menunjukkan 

bahwa ketika seseorang merasa bahagia dan menikmati lingkungan, mereka akan 
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berniat tinggal lebih lama di toko, membeli lebih banyak barang, dan belanjakan 

lebih banyak uang. Dari sudut pandang manajerial, penulis menyarankan agar 

manajer distro berinvestasi dalam memperbaiki lingkungan toko untuk meningkatkan 

tingkat pembelian impuls di toko mereka. Secara khusus, mereka perlu berfokus 

pada peningkatan keramahan karyawan toko, bermain musik yang sesuai, 

merancang terutama tata letak yang tepat dan memiliki toko yang terang dan juga 

memperhitungkan kenyamaan dalam berbalanja untuk mendorong pembelian 

impulsif.  

5.7.2 Lingkungan toko Berpengaruh Terhadap Kesenangan berbelanja   

Untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi para pelanggan, 

manajer harus menciptakan lingkungan toko yang nyaman  dengan menggunakan 

pencahayaan, tata letak, dan warna yang cocok untuk pelanggan. Karyawan yang 

ramah, profesional, dan membantu juga penting dalam menciptakan pengalaman 

yang menyenangkan ketika berbelanja. Penelitian  Beatty dan Ferrell (1998) dan 

Rook (1987) mengungkapkan bahwa perasaan positif atau negatif atau perasaaan 

senang saat berbelanja sangat mempengaruhi perilaku impulsif. Hal ini senada 

dengan penelitian kami yang menyatakan bahwa secara signifikan kesenangan 

berbelanja  dipengaruhi oleh store environment. Pengujian hipotesis menunjukkan 

bahwa ada pengaruh utama yang signifikan dari lingkungan toko pada kesenangan 

berbelanja  (t =146.934, p <0,05).  

5.7.3 Kesenangan berbelanja  Berpengaruh Terhadap Perilaku Impulse Buying  

Pengaruh signifikan dari kesenangan berbelanja  pada impulse buying 

diusulkan oleh Hipotesis 3. Berdasarkan pengujian hipotesis  ada pengaruh 

signifikan dari kesenangan berbelanja  pada impulse buying  (t = 2,864, p< 0,05). 
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Adanya rasa kenikmatan dan kesenangan konsumen pada saat berbelanja akan 

menimbulkan impulse buying. Konsumen akan berbelanja secara tiba -tiba, tidak 

terencana, dan gerak spontan untuk membeli. Hasil penelitian ini sesuai dan 

mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh (Saad and Metawie 2015) (Floh and 

Madlberger 2013). Flow theory menjelaskan bahwa kenikmatan berbelanja 

(kesenangan berbelanja ) memiliki dampak  yang positif pada perilaku pembelian 

impulsif. Menurut flow theory, konsumen yang merasakan kenikmatan berbelanja 

akan timbul sebuah perasaan positif dan distorsi waktu yang membuat konsumen 

lebih memperhatikan dan meningkatkan sikap mereka terhadap rangsangan di 

dalam toko. Setelah secara internal memproses rangsangan ini, konsumen mungkin 

akan mengalami keinginan yang kuat, dan melakukan perilaku pembelian yang 

impulsif.   

5.7.4 Kesenangan berbelanja  Memediasi Hubungan Lingkungan toko  Dan 

Impulse Buying  

Dalam penelitian ini, kesenangan berbelanja  memiliki efek mediasi pada 

hubungan antara lingkungan toko  dan impulse buying. Kenny dan Baron (1986) 

berpendapat bahwa untuk memiliki efek mediasi, variabel prediktor (lingkungan toko  

) harus memiliki efek signifikan pada mediator (kesenangan berbelanja ). Dari 

pengujian tampak bahwa ternyata ketika pengaruh dari mediator dimasukkan pada 

model terlihat bahwa lingkungan toko berpengaruh secara signifikan terhadap 

impulsive buying tapi memiliki nilai yang lebih kecil. Artinya predictor (store 

environment) mampu mempengaruhi secara langsung criterion (impulsive buying) 

tanpa melalui predictor (kesenangan berbelanja )   dapat dikatakan bahwa 

kesenangan berbelanja  memiliki pengaruh mediasi parsial (partial mediaton). 

Penelitian Floh & Madlberger (2013) mengemukakan variabel mediasi elaborated 
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(kenikmatan belanja dan impulsif) mempunyai nilai yang  signifikan dan positif 

terhadap impulsif buying. Penelitian Beatty dan Ferrell (1998) dan Rook (1987) 

mengungkapkan bahwa perasaan positif atau negatif atau perasaaan senang saat 

berbelanja sangat mempengaruhi perilaku impulsif. 

5.7.5 Ketersediaan uang  Memoderasi Hubungan Lingkungan toko  Dan 

Impulse Buying  

Dari pengujian tampak bahwa Ketersediaan uang   sebagai pemoderasi 

hubungan antara lingkungan toko terhadap impulsive buying. Semakin banyak uang 

yang tersedia, maka pengaruh positif antara lingkungan toko terhadap perilaku 

pembelian impulsif  akan semakin meningkat. Sebaliknya, semakin sedikit uang 

yang tersedia, maka pengaruh positif antara lingkungan toko terhadap perilaku 

pembelian impulsif   akan semakin menurun. Nilai signifikansi efek interaksi atau 

moderasi ditunjukkan oleh t statistik 2.031  ≥  1.96. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa ketersediaan uang  merupakan sebagai pemoderasi hubungan 

antara lingkungan toko terhadap impulsive buying. Dengan kata lain, tersedia atau 

tidaknya uang seorang kosumen akan mempengaruhi secara signifikan hubungan 

antara lingkungan toko terhadap impulsive buying. 

Uang yang tersedia memegang peranan penting dalam proses pembelian 

impulsif. Uang tersebut bisa berfungsi sebagai fasilitator karena bisa meningkatkan 

daya beli konsumen. Jika individu tidak memiliki cukup uang, mereka akan 

menghindari belanja. Karena banyak orang yang memiliki banyak uang cenderung 

melakukan pembelian barang secara impulsif hal ini dikarenakan dorongan untuk 

mengurangi emosi negatif mereka seperti depresi (Foroughi et al., 2012).  

Ketersediaan uang secara positif memengaruhi hubungan antara respons 

emosional positif konsumen dan perilaku pembelian impulsif. Ini menunjukkan 
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pentingnya memahami ketersediaan uang. Lingkungan toko  yang menarik dapat 

mendorong perilaku pembelian impulsif di antara konsumen yang memiliki lebih 

banyak uang yang tersedia maka tingkat impulsifitasnya sangat tinggi dan hal itu 

didorong dengan uang yang banyak. 

Dengan demikian, ketersediaan uang secara positif memoderasi hubungan 

antara lingkungan toko  terhadap perilaku pembelian impulsif mereka karena ketika 

konsumen dengan ketersediaan uang yang tinggi mungkin merasa lebih bahagia 

dan bereaksi lebih positif terhadap lingkungan toko dan dengan demikian melakukan 

pembelian impulsif, dibandingkan dengan yang memiliki ketersediaan uang rendah. 

5.8 Kontribusi Penelitian 

5.8.1 Kontribusi Teoritis 

Kontribusi teoritis paling signifikan dari penelitian ini adalah meningkatkan 

pemahaman perilaku pembelian pakaian dengan menerapkan model S-O-R yang 

direvisi yaitu memasukkan efek mediasi dari kesenangan berbelanja  dan juga efek 

moderasi dari ketersediaan uang  Temuan ini akan memungkinkan para peneliti 

untuk menerapkan kerangka teori ini ke konteks lain dari perilaku pembelian 

konsumen, seperti perilaku pembelian kompulsif. Kerangka kerja ini juga dapat 

diterapkan untuk mendorong perilaku pembelian untuk produk lain, seperti makanan, 

produk elektronik atau olahraga. 

Model Stimulus-Organisme-Respon (S-O-R) yang di kemukakan  oleh 

Mehrabian dan Russell (1974) yang menjelaskan perilaku pembelian impulsif. Dalam 

model S-O-R klasik, stimulus atau  rangsangan  diartikan sebagai faktor-faktor yang 

mempengaruhi keadaan internal individu atau konsumen dan dapat 

dikonseptualisasikan sebagai pengaruh yang merangsang individu. Stimulus disini 

berupa store environment, organism disini berupa kesenangan berbelanja . Peran 
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lingkungan toko sebagai stimulus disini sangat berpengaruh terhadap pembelian 

impulsif seorang konsumen hal yang paling menonjol dari lingkungan toko adalah 

layout atau tata letak. Layout yang baik memungkinkan pembeli untuk 

menghabiskan waktu yang lama di toko dan menelusuri barang dagangan, yang 

dapat memicu dorongan impulsif. Tata letak yang baik juga dapat membuat belanja 

lebih mudah dan menyenangkan. 

Kontribusi teoritis kedua yang ditawarkan oleh penelitian ini adalah tentang 

penerapan flow theory yang menjelaskan bahwa kenikmatan berbelanja 

(kesenangan berbelanja ) memiliki dampak  yang positif pada perilaku pembelian 

impulsif. Menurut flow theory, konsumen yang merasakan kenikmatan berbelanja 

akan timbul sebuah perasaan positif dan distorsi waktu yang membuat konsumen 

lebih memperhatikan dan meningkatkan sikap mereka terhadap rangsangan di 

dalam toko. Setelah secara internal memproses rangsangan ini, konsumen mungkin 

akan mengalami keinginan yang kuat, dan melakukan perilaku pembelian yang 

impulsif.  

5.8.2. Kontribusi Praktis 

Penelitian ini memiliki kontribusi praktis yang penting. Pertama, penelitian ini 

menemukan bahwa 52.5% konsumen melakukan pembelian  secara impulsif lebih 

dari tiga kali disetiap toko yang kami teliti. Hal tersebut menandakan bahwa manajer 

toko harus memperhatikan stimulus-stimulus yang ada dalam toko seperti 

peningkatan dalam aspek lingkungan toko, baik berupa music, light, layout dan 

employees.  Kedua, Pada penelitian kali ini kami menemukan bahwa di antara 

semua elemen lingkungan toko, tata letak memiliki efek tertinggi pada pembelian 

impulsif. Oleh karena itu manajer harus terus berinvestasi dalam meningkatkan tata 

letak toko, karena akan memudahkan pembeli untuk menghabiskan waktu yang 
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lebih lama ditoko menelusuri barang dagangan, yang dapat memicu dorongan 

impulsif (Beatty dan Ferrell, 1998). Pemilik distro tidak boleh mengabaikan elemen 

lain seperti karyawan, musik, dan pencahayaan karena pembeli mengevaluasi 

lingkungan toko. Jika anggaran  merupakan kendala, maka pemilik distro bias 

berfokus pada tata letak terlebih dahulu. Layout yang baik memungkinkan pembeli 

untuk menghabiskan waktu yang lebih lama ditoko menelusuri barang dagangan, 

yang dapat memicu dorongan impulsif. Tata letak yang baik juga dapat membuat 

belanja lebih menyenangkan, dengan mengurangi stres yang dirasakan dalam 

berbelanja 

Ketiga dari penelitian ini kami menemukan bahwa konsumen yang memiliki 

lebih banyak uang untuk berbelanja dapat merespons lebih positif terhadap 

lingkungan toko dan membeli secara impulsif. Ini menunjukkan pentingnya 

memahami kondisi keuangan konsumen atau tingkat pendapatan rumah tangga 

untuk menyesuaikan strategi.  

5.9 Keterbatasan Penelitian 

1. Terdapat kendala situasional yang berhubungan dengan kondisi responden 

saat pengisian kuesioner seperti kesibukan,  keterbatasan waktu dan 

gangguang lingkungan sekitar.   

2. Penelitian kali ini hanya berfokus pada lingkungan di dalam toko tanpa 

menimbang rangasangan atau pengaruh diluar toko. 
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BAB VI. 

KESIMPULAN DAN.SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang peran lingkungan toko, 

kesenangan berbelanja dan ketersediaan uang pada perilaku pembelian impulsif 

konsumen distro di malang maka dapat ditarik kesimpulan sebagi berikut : 

1. Lingkungan toko mempengaruhi perilaku pembelian impulsif  secara positif 

dan signifikan. Hal ini memberikan makna bahwa semakin baik lingkingun 

toko (musik, pencahayaan, karyawan yang ramah, tataletak toko, dan 

aroma) maka akan meningkatkan tingkat pembelian konsumen secara 

impulsif. 

2. Kesenangan berbelanja  atau perasaan senang saat berbelanja 

dipengaruhi oleh lingkungan toko . dapat disimpulkan bahawa lingkungan 

toko yang nyaman yaitu berupa musik yang enak didengar, cahaya pada 

toko yang terang, karyawan yang ramah tata letak yang nyaman dan 

aroma yang segar atau sesui dengan selera konsumen akan 

meningkatkan kesenangan saat berbelanja. 

3. Kesenangan berbelanja  mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap pembelian impulsif . Hal ini menjelaskan bahwa ketika seorang 

kunsumen merasakan kesenangan saat belanja maka akan meningkatkan 

perilaku pembelian impulsif. 
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4. Peran kesenangan berbelanja  sebagai variabel mediasi hubungan antara 

lingkungan toko dan perilaku pembelian impulsiv dengan mediasi secara 

parsial. Hal ini menjelaskan bahwa pengaruh tidak langsung bersifat parsial 

yang artinya lingkungan toko dapat mempengaruhi pembelian impulsif 

seorang konsumen secara langsung tanpa melalui kesengan berbelanja. 

5. Ketersediaan uang   sebagai pemoderasi hubungan antara lingkungan toko  

terhadap pembelian impulsif . Hal ini memberikan makna bahwa semakin 

banyak uang yang tersedia, maka pengaruh positif dari store environmnet 

terhadap perilaku pembelian impulsif  akan semakin meningkat. Sebaliknya, 

semakin sedikit uang yang tersedia, maka pengaruh positif dari store 

environmnet terhadap perilaku pembelian impulsif   akan semakin menurun. 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan hasil temuan dari penelitian yang telah 

dikemukakan  sebelumnya maka dapat diajukan beberapa saran yang diharapkan 

dapat memberikan masukan atau usulan untuk obyek-obyek distro tersebut dan 

penelitian selanjutnya. Saran-saran tersebut sebagai berikut: 

6.2.1 Saran Teoritis  

Secara ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang 

baru bagi akademisi mengenai pengembangan teori S-O-R dan teori Flow. Dimana 

pada penelitian kali ini teori S-O-R berfokus pada Servicescape yang meliputi 

(musik, pencahayaan, tata ruang, dan aroma) dan service encounters (yaitu, 

interaksi antara pelanggan dan karyawan). Teori Flow disini berfungsi sebagai 

landasan untuk pengembangan teori S-O-R, yaitu teori S-O-R dengan enjoy (E). 
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6.2.3 Saran Praktis 

Sesuai dengan hasil temuan dan kesimpulan atas penelitian yang telah 

disampaikan sebelumnya maka diberikan saran praktis bagi pelaku bisnis Distro, 

sebaikanya memperbaiki lingkungan toko yang ada terutama pada sisi pencahayaan 

karena pada penelitian yang telah dilakukan elemen tersebut memiliki nilai yang 

rendah. lingkungan luar toko juga perlu di perhatikan karena dalam fokus 

Servicescape outdoor dapat mempengaruhi konsumen. Hal ini perlu di perhatikan 

secara seksama dan ditindak lanjuti oleh manajer distro dengan tujuan supaya 

mendapatkan nilai yang lebih baik dan nantinya  dapat memberikan stimulus yang 

mampu menggerakkan minat beli seorang konsumen. 

6.2.3 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 

 

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi pengaruh lingkungan toko 

dalam kategori toko atau ritel lainnya seperti ritel aksesori, elektronik dan olahraga. 

Perilaku pencarian variasi juga adalah variabel yang bisa diteliti karena hal tersebut 

sangat erat hubunganya dengan perilaku pembelian impulsif. Selain itu, karakteristik 

individu konsumen dan pengaruh grup referensi juga menarik untuk diteliti. bagi 

peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian eksperimen yaitu 

penelitian yang mengatur stimulus lingkungan toko seperti eksperimen terhadap 

musik, aroma.  

Pada penelitian ini hanya meneliti 3 distro di Malang kota, sehingga pada 

penelitian ini tidak memberikan pengetahuan apakah hasil ini bisa untuk mewakili 

semua konsumen toko distro yang berada di kota Malang. Penelitian selanjutnya 

dapat mencoba melakukan eksperimen mengenai variable yang ada dilingkungan 

toko misalnya membandingkan antara toko dengan gaya musik religi, punk, rock, 
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pop atau yang lainya. Peneliti selanjutnya juga bisa mencoba melakukan penelitian 

pada distro yang berada dalam Mall. 
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Lampiran 1 

PROFILE RESPONDEN  

Petunjuk: Berilah tanda (X), pada pernyataan berikut ini: 

1. Jenis kelamin:  

a. Pria           b. Wanita  

 

2. Usia: 

a. < 20 tahun b. 20-25 tahun  c. 26-30 tahun d. 31-35 tahun  

e. >35 tahun 

 

3. Pendidikan terakhir:  

a. SMA      b. Diploma      c. S1     d. S2     e. S3 

 

4. Berapa kali anda berbelanja di distro ini 

     a. satu kali   b. dua kali   c. lebih dari tiga kali 

 

5.  Berapa kali anda melakukan pembelian secara tidak terencana 

     a. satu kali   b. dua kali   c. lebih dari tiga kali 

6. Pendapatan tiap bulan 

     a. <Rp 1.500.000                          b. Rp1.500.000 – Rp3.000.000    

     c. Rp3.000.000 – Rp4.500.000  d. >Rp4.500.000 

4. Pekerjaan (mohon dilingkari untuk jawabannya) 

 
Dokter/Pengacara 1 

Management Senior/Direktur 2 

Staff Kantor 3 

Ibu Rumah Tangga  4 

Pelajar/Mahasiswa 5 

Pengusaha  6 

Pedagang  7 

Pegawai Negeri/Pemda 8 

Tidak Bekerja 9 

Lainnya (....................................Sebutkan) 10 

 

 

 

Store Environment ( Lingkungan Toko) 

a. Music 

NO Item 

1 Toko  tersebut memutar musik yang enak di dengar.  

 STS TS N S SS 

2 Musik di toko tersebut sesuai dengan selera saya sehingga 

menambah kenyamanan dalam berbelanja. 

 STS TS N S SS 
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3 Volume musik yang sesuai membuat saya nyaman dalam 

berbelanja. 

 STS TS N S SS 

b. Light (Pencahayaan) 

NO Item 

1 Cahaya di dalam toko dinyalakan dengan cukup terang 

 STS TS N S SS 

2 Pencahayaan di toko tersebut membuat produk yang ada 

semakin menarik hati. 

 STS TS N S SS 

3 Toko tersebut memiliki cahaya yang membuat konsumen 

nyaman. 

 STS TS N S SS 

 

c. Employees (Karyawan) 

NO  Item 

1 Karyawan memiliki pengetahuan yang luas tentang produk 

yang ada di dalam toko. 

 STS TS N S SS 

2 Karyawan bergerak cepat dan melayani dengan baik saat 

konsumen berkunjung. 

 STS TS N S SS 

3 Karyawan melayani dengan sopan. 

 STS TS N S SS 

d. Layout (Tata letak toko) 

NO Item 

1 Pengelompokan barang di toko tertata dengan baik 

 STS TS N  S SS 

2 Saya merasa tata letak rak-rak di dalam toko memudahkan 

saya untuk mencari barang yang diinginkan 

 STS TS N S SS 

3 Jarak antar rak yang baik sehingga memberikan kelancaran 

konsumen untuk berbelanja 

 STS TS N S SS 
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e. Aroma  

NO Item 

1 Aroma toko yang menyenangkan mendorong saya untuk 

melakukan pembelian lebih banyak. 

 STS TS N S SS 

2 Aroma toko memberikan kenyamanan dalam berbelanja. 

 STS TS N S  SS 

Impulsif Buying (Pembelian yang tidak terencana) 

a. Urge to purchase (Dorongan untuk membeli) 

NO Item 

1 Saya cenderung membeli lebih banyak ketika saya 

menemukan display yang menarik. 

 STS TS N S SS 

2 Dalam berbelanja  saya melihat beberapa hal yang ingin saya 

beli meskipun tidak ada dalam daftar belanjaan saya. 

 STS TS N S SS 

3 Keinginan saya untuk berbelanja pakaian di toko tersebut sulit 

di kontrol. 

 STS TS N S SS 

 

b. Positive affect (efek positif dari berbelanja) 

NO Item 

1 Saya merasa senang saat berbelanja pakaian di toko ini. 

 STS TS N S SS 

2 Saya selalu merasa antusias dalam berbelanja. 

 STS TS N S SS 

3 Ketika suasana hati saya sedang gembira, saya akan 

melakukan pembelian pakaian sebanyak yang saya mau 

 STS TS N S SS 

c. In-store browsing (Melihat- lihat barang di dalam toko)  

NO Item 

1 Saya lebih suka melihat lihat barang dari pada langsung 

membelinya 

 STS TS N S SS 

2 Ketika melihat lihat barang di toko, perhatian saya lebih tertuju 

pada pakaian-pakaian yang sesuai dengan fashion saat ini. 

 STS TS N S SS 

3 Saya melakukan pembelian yang tidak terencana ketika saya 
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mengelilingi toko lebih lama.  

 STS TS N S SS 

 

d. Time available (Waktu untuk berbelanja) 

NO Item 

1 Saya dapat menghabiskan waktu yang banyak tanpa saya 

sadari saat berbelanja 

 STS TS N S SS 

2 Saya sering berbelanja ketika hari libur. 

 STS TS N S SS 

3 Saya lebih cendrung membeli barang secara tidak terencana 

ketika hanya mempunyai waktu yang banyak ketika berbelanja.  

 STS TS N S SS 

e. Impulse  buying (dorongan untuk belanja tak terencana) 

NO Item 

1 Saya membeli barang di toko tanpa berpikir terlebih dahulu 

apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau tidak. 

 STS TS N S SS 

2 Saya melihat pakaian favorit saya dan merasakan desakan 

untuk harus membelinya. 

 STS TS N S SS 

3 “Beli sekarang, pikir belakangan” mendekripsikan diri saya 

saat berbelanja di toko. 

 STS TS N S SS 

Shopping Enjoyment (kenyamanan dalam berbelanja) 

a. Arousal (kegairahan) 

NO Item 

1 Berbelanja merupakan cara saya untuk menghabiskan waktu 

luang. 

 STS TS N S SS 

2 Saya berbelanja untuk mengubah suasana hati. 

 STS TS N S SS 

b. Escapism (Belanja sebagai wadah pelarian diri dari 

kebosanan) 

1 Berbelanja merupakan cara yang baik untuk lari dari tuntutan 

dunia sehari-hari 

 STS TS N S SS 

2 Berbelanja dapat menghilangkan kebosanan. 
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 STS TS N S SS 

c. Pleasure (kesenangan) 

NO Item 

1 Berbelanja adalah kegiatan yang  menghibur. 

 STS TS N S SS 

2 Berbelanja merupakan salah satu kegiatan rekreasi favorit 

saya. 

 STS TS N S SS 

 

Money Availability (KETERSEDIAAN UANG) 

NO Item 

1 Ketersediaan uang yang saya miliki dapat memenuhi 

keinginan berbelanja saya.  

 STS TS N S SS 

2 Saya merasa memiliki uang berlebih untuk dibelanjakan pada 

barang yang saya sukai. 

 STS TS N S SS 

3 Toko tersebut memberikan diskon bertepatan pada saat saya 

memiliki uang yang terbatas. 

 STS TS N S SS 
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Lampiran 2. Pengaruh Langsung 

 

Sumber: Data primer diolah, 2019 
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Lampiran 3. Pengaruh Tidak Langsung 

 

 Sumber: Data primer diolah, 2019 
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Lampiran 4. Convergent Validity Awal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data primer diolah, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructs  Outer 
Loading 

  Constructs  
and Item 

Outer 
Loading 

  
and Item AVE AVE 

SE1.1 0.905 

0.699 

IB1.1 0.894 

0.595 

SE1.2 0.763 IB1.2 0.770 

SE1.3 0.89 IB1.3 0.836 

SE2.1 0.864 IB2.1 0.158 

SE2.2 0.803 IB2.2 0.885 

SE2.3 0.754 IB2.3 0.796 

SE3.1 0.893 IB3.1 0.905 

SE3.2 0.721 IB3.2 0.780 

SE3.3 0.902 IB3.3 0.748 

SE4.1 0.793 IB4.1 0.573 

SE4.2 0.873 IB4.2 0.878 

SE4.3 0.771 IB4.3 0.843 

SE5.1 0.861 IB5.1 0.884 

SE5.2 0.881 IB5.2 0.883 

SHE1.1 0.763 

0.682 

IB5.3 0.170 

SHE1.2 0.758 MA1.1 0.280  

SHE2.1 0.915 MA1.2 0.977 0.369 

SHE2.2 0.918 MA1.3 0.271  

SHE3.1 0.7    

SHE3.2 0.872    
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