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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hasil Penelitian Terdahulu.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ade (2008) yang berjudul pengaruh in-store 

promotion terhadap keputusan impulse buying pada konsumen Giant Hypermarket 

Bogor. In-store promotion dalam penelitian ini dilihat dari promosi penjualan, 

display toko, dan penjualan pribadi. Menyatakan bahwa: 

 perilaku pembelian impulsif  konsumen Giant Hipermat bogor ditandai dengan 

adanya pembelian item tambahan berupa makanan dan minuman ringan, 

pakaian dan mainan anak. Walau konsumen selalu merencanakan pembelian 

tetapi selalu ada barang tambahan yang mereka beli tanpa direncanakan.  

 Ada pengaruh yang signifikan antara in-store promotion dan keputusan impulse 

buying (Fhitung =5.469, p-value<0.05) pada konsumen Giant hipermarket Bogor. 

 Dari ketiga bentuk in-store promotion yang mempengaruhi konsumen Giant 

Hipermarket dalam menentukan keputusan pembelian berdasarkan impulse 

adalah promosi penjualan dan personal selling. 

Analisis data yang digunakan: metode deskriptif untuk menganalisis tentang 

fenomena, sifat dan karakteristik dari populasi, yaitu pengunjung Giant 

Hipermarket Bogor. Tabulasi silang digunakan untuk mengetahui hubungan dari 

kareakteristik dan sifat reponden. Analisis regresi linier barganda digunakan untuk 

mengetahui pengaruh  variabel in-store promotion terhadap variabel impulse 

buying. Uji F dan uji t digunakan untuk mengetahui signifikasi hasil dari 

pengolahan regresi berganda. 
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Pada penelitian (Dina, 2012), berjudul Pengaruh Penataan Produk (product 

display) terhadap Pembelian Tidak Terencana (impulse buying) pada Indomaret. 

Penelitian ini lebih difokuskan pada produk display yang dapat mempengaruhi 

pembelian impulsif  konsumen Indomaret, yang dilihat dari letak penyajian produk 

dan metode penyajian produk. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

linear berganda digunakan untuk meramalkan pengaruh produk display terhadap 

impulse buying. Uji F dan uji t digunakan untuk mengetahui signifikasi hasil dari 

pengolahan regresi berganda. 

 

B. Landasan Teori. 

1. Penataan produk (Product display) 

Display produk merupakan cara yang dilakukan untuk menarik perhatian 

pelanggan melalui indra penglihatan. Penataan produk digunakan sebagai cara 

dalam toko untuk dapat menarik minat konsumen dengan cara melihat secara 

langsung, hal ini merupakan cara toko dalam pemajangan atau tata letak barang 

dagangan untuk menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian. Dengan 

melihat barang dagangan secara langsung konsumen akan mudah memilih jenis 

barang yang dibutuhkan, karena barang didisplay dibedakan sesuai dengan jenis 

barang. Pelaksanaan display yang efektif akan berpengaruh pada suasana toko agar 

terlihat nyaman dan menarik. 

 

a. Pengertian penataan produk (product display) 

Display merupakan cara yang dilakukan toko ritel dalam meningkatkan 

penjualan dengan cara menarik perhatian konsumen melalui penglihatan untuk 

melakukan pembelian. Menurut Shult (2004:189) product display adalah sebagai 
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berikut “display berarti usaha mendorong perhatian dan menarik perhatian 

konsumen pada toko atau barang dan mendorong keinginan membeli melalui daya 

penglihatan langsung”. Jadi product display adalah salah satu cara penataan produk 

dan ruangan yang digunakan oleh toko untuk menarik perhatian konsumen secara 

langsung melalui indra pengliahatan agar merangsang keinginan konsumen untuk 

melalukan pembelian. 

Berikut ini beberapa pengertian dari beberapa ahli mengenai penataan produk 

(display): 

 Menurut Sopiah (2008:238) “Display produk adalah usaha yang dilakukan 

untuk menata barang yang mengarahkan pembeli agar tertarik untuk melihat dan 

memutuskan untuk membelinya”. Jadi display adalah bagaimana cara toko retail 

dalam menata suatu produk yang ditawarkan dengan penataan yang unik dan 

menarik untuk dilihat sehingga konsumen tertarik melakukan pembelian ketika 

melihatnya. 

Menurut Devi (2006:613) product display adalah penataan barang-barang 

dagangan ditempat tertentu dengan tujuan menarik minat konsumen untuk melihat 

dan akhirnya membeli produk yang ditawarkan. Jadi dapat disimpulkan product 

display merupakan cara penataan produk pada suatu tempat tertentu dengan 

penataan yang sesuai, dengan tujuan menarik minat konsumen yang melihat agar 

dapat membeli produk yang ditawarkan.  

Menurut Smith (1990:4) Display mempunyai 2 fungsi dasar yaitu: 

1. Increasing sales productivity (meningkatkan produktifitas penjualan) display 

dapat membangkitkan perhatian dan mendorong penjualan barang dagangan 

yang menjadi prioritas atau yang diutamakan 
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2. Creating the desire store Display (menciptakan cita toko yang diinginkan) 

dapat menciptakan suatu image yang diinginkan dan mempertahankan posisi 

lembaga retaler store  pada daerah pemasarannya. 

 

b. Product display 

Product display yang baik harus mempunyai ketentuan pemajangan produk 

sehingga konsumen dengan mudah dapat mengetahui produk apa saja yang 

dibutuhan dan dijual di dalam toko tersebut. terdapat syarat-syarat pemajangan 

yang baik menurut Devi (2006:653) antara lain: 

- Mudah dilihat: setiap barang harus dapat terlihat merek, ukuran, dan gambar 

menghadap kedepan. 

- Mudah dicari: dengan pengelompokan barang yang baik akan mempermudah 

pembeli mencari barang. 

- Mudah diambil: barang-barang yang paling atas harus mudah terjangkau oleh 

pembeli. 

- Menarik: penempatan barang harus memperhatikan jenis, ukuran, warna dan 

bentuk barang, sehingga barang-barang yang dipajang seluruhnya dapat tampil 

dengan baik. Kombinasi harus diatur dengan baik dengan acuan kombinasi 

warna pelangi. 

- Aman: barang-barang makanan dan minuman hendaknya dipisahkan dengan 

yang bukan makanan dan minuman taerutama yang mengandung racun maupun 

berbau tajam untuk menghindari kontaminasi.  
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c. Letak penyajian produk. 

Setelah penjual memperhatikan ketentuan pemajangan produk selanjutnya 

penjual harus dapat menetukan letak produk dengan cara memperhatikan, jenis, 

ukuran, warna, dan bentuk barang sehingga barang-barang yang dipajang dapat 

tampil dengan baik. Pada penelitian ini letak penyajian produk dipilih sesuai dengan 

keadaan yang terjadi pada Indomaret. Letak penyajian produk menurut Devi 

(2006,655) terdiri dari: 

1) Pemajangan menurut kelompok barang 

Barang dapat dikelompokkan menurut jenisnya, misalnya kelompok 

makanan, biskuit, susu, makanan ringan, makanan kecil, kopi, teh, yang 

dikelompokkan sendiri-sendiri. 

2) Pemajangan menurut ukuran 

 Secara vertikal 

Paling atas paling kecil dan makin kebawah makin besar untuk barang yang 

sama tetapi berbeda ukurannya. Dengan menempatkan barang dagangan secara 

vertikal kita dapat memamerkan barang dagangan dengan  lebih banyak, dapat 

memanfaatkan setiap jengkal ruangan dan meningkatkan nilai jual serta dapat 

menghemat biaya. 

Pelangaan dapat dengan mudah melihat klasifikasi jenis barang secara 

langsung dihadapannya sebatas penglihatannya dan jangkauan tangan pelanggan 

dengan mudah menjangkau barang dagangan yang dibutuhkan, dengan 

menempatkan barang vertikalpun pelanggan tidak mondar-mandir untuk mencari 

jenis-jenis dan klasifikasi barang yang dijual ditoko itu, penampatan barang secara 

vertikal berarti menempatkan dengan cara: 
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- Menempatkan barang dari atas kebawah secara sistematis. 

- Disusun sesuai jenis dan klasifikasinya 

- Barang disusun berdasarkan ukuran, dari jenis yang terkecil sampai ukuran 

besar atau sebaliknya. 

- Warna barang disusun dari warna termuda sampai warna tua, dan 

sebaliknya. 

- Harga barang diletakkan dari harga murah ke harga mahal. 

- Barang disusun dari atas ke bawah atau sebaliknya sesuai dengan jenisnya, 

kategorinya, serta bentuk dan sifatnya. 

 Secara horizontal 

Yaitu penataan barang dengan cara barang makin besar paling kiri dan 

makin kekanan makin kecil. Penempatan barang secara vertical maupun horizontal 

dapat dilakukan di berbagai peralatan display, diantaranya:. 

a) Penempatan barang pada rak 

    Rak barang biasanya digunakan untuk barang kebutuhan sehari-

hari misalnya pasta gigi, sabun mandi, shampo dan lain-lain. Susunan 

barang disusun mulai dari atas ke bawah sesuai dengan kelompok 

spesifikasinya. Usaha penataan ini memberikan kesan bahwa barang 

lengkap dan praktis bagi pembeli, jangan menempatkan barang terlalu 

bawah sehingga sulit dilihat pembeli. 

3) Pemajangan menurut bentuk 

Untuk barang-barang yang sejenis (beda merek) tetapi bentuk sama akan 

lebih menarik kalau dipajang berdekatan. 
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4) Pemajngan menurut warna  

Untuk pemajangan barang-barang sejenis dengan ukuran dan bentuk yang 

sama bila dipajang berdekatan hendaknya memperhitungkan kombinasi warna dari 

barang-barang tersebut sehingga tampak lebih menarik. Kombinasi warna yang 

paling dianjurkan adalah kombinasi warna pelangi. 

5) Pemajangan  menurut desain dasar posisi penampilan produk dari produsen. 

- Setiap barang yang diproduksi sudah didesain sedemikian rupa sehingga 

jelas posisinya ketika dipajang di toko, baik dalam posisi berdiri (vertikal) 

maupun dalam posisi tidur (horizontal). 

- Petugas pemajangan barang (display) harus mempelajari posisi terbaik bagi 

setiap barang sebagaimana yang dikehendaki oleh produsen. 

- Setiap barang hendaknya diberi kesempatan untuk tampil dan menunjukkan 

penampilannya yang terbaik. 

6) Pemajangan barang menurut harga barang 

- Barang-barang yang harganya mahal di rak yang paling atas 

- Barang-barang yang cepat laku di rak bagian tengah (eye level) setinggi 

pandangan mata orang-orang. 

- Barang-barang yang murah dirak yang paling bawah. 

 

d. Metode penyajian produk. 

Setelah penjual menentukan produk menurut jenis, ukuran, warna dan 

bentuk barang, selanjutnya penjual akan memilih metode dalam menyajikan barang 

yang digunakan. Menurut Dunne (2005:467) terdapat beberapa metode yang 

digunakan oleh perusahaan retail dalam menyajikan barang-barang yang 

ditawarkan. Pada penelitian ini metode penyajian produk hanya di sesuaikan oleh 
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metode penyajian yang terdapat pada Indomaret. Pada penyajian tersebut juga 

terdapat faktor spikologis yang dapat mendorong pembelian. 

1) Shelfing 

    Metode ini menempatkan barang-barang pada rak-rak yang ada dalam 

gondola atau di dinding. Metode ini fleksibel dan lebih mudah untuk merawat 

barang-barang yang ditawarkan. 

2) Pegging 

    Metode pemajangan barang-barang kecil dipajang dipengait yang dipasang 

digondola maupun di dinding. Metode ini menimbulkan kesan rapi tetapi sangat 

dibutuhkan tenaga yang lebih intensif untuk menata dan menjaga kerapiaanya. 

3) Folding 

    Metode pemajangan barang yang cukup besar yang dapat dilipat kemudian 

dapat diletakkan kedalam rak atau ditempatkan diatas meja. Hal itu dapat 

menciptakan image high-fashion dengan harga yang lebih mahal. 

4) Stacking  

   Metode penyajian barang-barang yang besar dapat diletakkan ditumpuk 

dibagian bawah gondola atau langsung diletakkan di atas lantai yang akan 

menimbulkan kesan volume besar dengan harga murah. 

5) Dumping. 

   Metode penyajian barang-barang yang kecil-kecil dengan jumlah yang 

banyak dapat diletakkan di sebuah keranjang di dalam gondola atau di dinding. 

Metode ini efektif untuk menimbulkan kesan volume besar dan harga yang murah. 
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e. Sarana peralatan product display 

Dalam suatu perusahaan retail pemajangan sebuah produk akan ditentukan 

oleh pemilihan peralatan atau sarana pajang yang akan digunakan. Pemajangan 

produk pada sebuah minimarket akan sangat beragam. Karena sarana display sangat 

tergantung pada jenis produk yang  akan dijual. Menurut Devi (2006: 669) Secara 

umum dalam bisnis retail terdapat beberapa sarana display produk antara lain: 

1) Gondola yaitu peralatan display yang terdiri atas shelving atau rak pajang secara 

utuh. 

2) Chelving yaitu alat pemajangan yang merupakan bagian dari gondola yang 

biasanya disebut rak. 

3) Showcase yaitu alat panjang berupa etalase untuk penjualan daging segar 

4) Showcase chifer yaitu tempat pemajangan buah, daging, sayur, dairy dan 

sebagainya. 

5) Frozen island adalah sarana pajang untuk produk beku seperti ice cream, chiken 

nugget, sayuran. 

6) Wagon adalah boks besar untuk menyimpan produk yang sedang promo atau 

diskon. 

7) Single book berupa gantungan biasanya untuk pemajangan produk seperti sikat 

gigi, snack, dan sosis. 

8) Hambalan yaitu kayu yang letaknya dibawah sebagai dasar untuk peralatan 

display. 

9) End gondola yaitu gondola akhir paling ujung. 
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f. Teknik display. 

Pada toko retail barang-barang yang dijual memiliki beragam variasi. 

Display dilakukan untuk menata barang yang mengarakan pembeli agar tertarik 

untuk membeli melalui penglihatan langsung. Dengan display yang baik akan 

membangkitkan keinginan untuk melihat dan membeli. Membeli Menurut Sopiah 

(2008:239) teknik display barang antara lain: 

1) Bulk 

Pemajangan barang yang dilakukan tanpa kemasan khusus 

2) Ends  

Pemajangan barang diujung lorong/gang, cocok untuk produk high impulsive 

atau margin besar. 

3) Special display 

Display barang secara khusus biasanya digunakan untuk barang yang sifatnya 

musiman atau untuk barang obral. 

4) Islands 

Display barang secara terpisah untuk menarik pembeli. Barang yang unik dan 

eksklusif diletakkan ditempat khusus, yang terpisah dari barang lainnya. 

5) Cut-cases  

Display barang tanpa gondola, tetapi menggunakan kotak/kartun kemasan besar 

yang dipotong sedemikian rupa dan disusun rapi display jenis ini cocok untuk 

“paper good” minuman kaleng dan makanan siang. 

6) Jumbled display 

Display barang secara bertumpuk dan sembarang. Digunakan untuk arang tidak 

mudah pecah/rusak. Memberi kesan barang murah/obral. 
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7) Formal display 

Display barang secara rapi dengan komposisi secara teratur. 

8) Multi product. 

Display barang yang diberi harga promosi (bukan obral) dan ditrmpatkan 

bersama dengan barang promosi lain.(tidak dalam grup barang yang sama). 

9) Tie ins. 

Display barang yang memiliki keuntungan besar sederet atau dekat dengan 

barang kebutuhan pokok atau barang yang diberi harga khusus. 

10) Shelt extenders atau j.hook. 

Menampilkan semacam gondola yang portable didepan gondola utama cocok 

untuk barang yang memiliki keuntungan utama. 

 

2. Pembelian Impulsif (impulse buying). 

Pembelian impulsif adalah pembelian tidak terencana, disebabkan oleh 

ekspose dari stimulus dan diputuskan langsung di lokasi belanja  (Gancar,2007). 

Jadi pembelian impulsif merupakan keputusan pembelian secara langsung dan tidak 

direncanakan,  ketika melihat barang-barang yang menarik sehingga mendorong 

sesorang tersebut untuk melakukan pembelian. 

Pembelian impulse adalah suatu tindakan pembelian yang dibuat tanpa 

direncanakan sebelumnya atau keputusan pembelian dilakukan pada saat berada di 

dalam toko (Semuel, 2006). Jadi keputusan pembelian impulse adalah suatu 

tindakan pembelian yang tidak direncanakan sebelumnya, dan akan diputuskan 

untuk membeli pada saat berada di dalam toko. 

Sifat pembelian Impulse sebagai “a consumers’ tendency to by 

spontaneusly, immediately and kinetically” yaitu kecenderungan konsumen untuk 
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melakukan pembelian secara spontan, tidak terefleksi, secara terburu-buru didorong 

oleh aspek psikologis, emosional terhadap suatu produk dan tergoda oleh persuasi 

dari pemasran (Semuel, 2006). 

Dapat disimpulkan dari pendapat para ahli pembelian impulsif merupakan 

keputusan pembelian secara langsung dan tidak direncanakan akibat dari dorongan 

dalam diri secara spontan dan tidak terfleksi kepada suatu produk karena adanya 

persuasi dari pemasaran. 

 

a. Elemen Pembelian Impulsif. 

Loundo (1993) mengemukakan lima elemen penting yang membedakan 

tingkah laku konsumen yang melakukan impulsif dan yang tidak. Elemen-elemen 

tersebut adalah: 

1) Konsumen merasakan adanya suara dorongan yang tiba-tiba dan spontan untuk 

melakukan suatu tindakan yang berbeda dengan tingkah laku sebelumnya. 

2) Dorongan tiba-tiba untuk melakukan suatu pembelian menempatkan konsumen 

dalam keadaan ketidak seimbangan secara psikologi, dimana untuk sementara 

waktu ia merasa kehilangan kendali. 

3) Konsumen akan mengamalami konflik psikologis dan ia berusaha untuk 

menimbang antara pemuasan kebutuhan langsung dan konsekuensi jangka 

panjang dari pembelian. 

4) Konsumen akan mengurangi evaluasi kognitif dari produk. 

5) Konsumen seringkali membeli secara impulse tanpa memperhatikan 

konsekuensi yang akan datang. 

Konsumen melakukan pembelanjaan barang biasanya tanpa di dasari oleh 

maksud pembelian sebelumnya. Impulse ini biasanya distimulasi oleh pengumunan 
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penjualan kupon, potongan harga, atau penawaran menggiurkan lainnya. Dari hal 

itu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pembelian impulse menurut 

(Verplanken, 2005) adalah: 

1) Cognitive: kurangnya perencanaan dan pertimbangan yang masuk kedalam 

keputusan pembelian. 

2) Affective: sikap yang timbul dalam diri konsumen yang terjadi secara spontan 

dan terdesak dalam melakukan pembelian. 

 

b. Kategori produk dan pengaruh toko yang dapat menyebabkan Impulse 

buying. 

Dari indikator yang dapat menyebabkan impulse buying maka terdapat 

beberapa karakteristik dan jenis produk yang biasanya dibeli oleh konsumen 

secara tidak terencana. Beberapa ahli menambahkan kategori produk yang 

memiliki potensi impulse buying diantaranya sebagai berikut: 

Menutut Herabadi, 2001 karakteristik produk-produk yang cenderung dibeli 

secara impulsif adalah produk yang memiliki tampilan menarik (bau yang 

menyenangkan warna yang menarik), cara memasarkan, tempat dimana produk 

itu dijual.  

Menurut Buendicho,2003 produk yang cenderung dibeli secara impulsif 

diantaranya, pakaian , majalah, barang elektronik, barang-barang kebutuhan 

mandi dan alat musik. 

Menurut Ma’ruf, 2006 pembelian impulsif terjadi pada barang-barang 

seperti pakaian dalam wanita, pakaian pria, produk bakery, perhiasan, dan 

barang-barang groserya (food based). 
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c. Tipe-tipe Impulse buying 

Impulse buying merupakan pembelian yang tidak secara khusus 

direncanakan. (Stern, 2004) Impulse buying dapat digolongkan sebagai berikut: 

1) Pembelian impulsif murni (pure impulse buying) 

Yaitu suatu pembelian impulsive yang murni disebabkan oleh suatu pola 

pembelian yang menyimpang dari pembelian normal. Pada proses impulsif murni, 

maka calon pembeli langsung mengarahkan kepada suatu merek tertentu dan 

kemudian melakukan pembelian secara cepat. Kebutuhan akan kategori produk 

tersebut mungkin timbul dibawah sadar, dimana  tidak ada informasi yang dicari 

dan tidak ada merek lain yang dipertimbangkan. 

2) Pembelian impulsif karena masa lalu (reminder impuls buying) 

Pembelian ini terjadi ketika seorang konsumen diingatkan oleh sebuah 

stimulus didalam toko atau membutuhkan barang ketika dia melihat ditoko atau 

teringat iklan tentang suatu barang atau keputusan sebelumnya untuk membeli. 

Individu secara spontan memutuskan untuk membeli barang yang didasarkan pada 

pengalaman atau ingatan sebelumnya.  

3) Pembelian impulsif karena sugesti (suggestion impulse buying) 

Pada pembelian tipe ini konsumen tidak mempunyai pengetahuan yang 

cukup terlebih dahulu tentang produk baru, konsumen melihat produk tersebut 

untuk pertama kali dan memvisualkan sebuah kebutuhan untuk benda tersebut dan 

sering kali konsumen terpengaruh karena diyakinkan oleh penjual atau teman yang 

ditemui pada saat berbelanja. 
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4) Pembelian karena situasi tertentu (planned impulse buying)  

Tipe pembelian ini terjadi setelah melihat dan mengetahui kondisi 

penjualan. Misalnya penjualan produk tertentu dengan harga khusus, pemberian 

kupon dan lain-lain. 

5) Pembelian impulsif barang pengganti 

Konsumen melakukan pembelian karena sebenarnyan sudah direncanakan 

tetapi karena barang yang dimaksud habis atau tidak sesuai denagan apa yang 

diinginkan maka pembelian dilakukan dengan membeli jenis barang yang sama 

tetapi dengan merek atau ukuran yang berbeda. 

 

3. Pengaruh Penataan Produk terhadap Impulse Buying.  

Barang dagangan dan perlengkapan dikelompokkan kedalam pola yang 

memungkinkan konsumen berlalu lalang tanpa stuktur yang jelas. Barang dagangan 

dipisahkan menurut jenis barang dan fungsi barang, dengan menggunakan tanda-

tanda yang ada dalam toko sehingga konsumen dapat melakukan kontak secara 

langsung dengan jenis barang-barang yang ada di toko. 

Cara seperti ini sering digunakan pada toko retail untuk mempermudah  

kosumen dalam menemukan barang yang dibutuhkan dan membentuk suasana toko 

yang menarik sehingga membuat kosumen santai dan merangsang pembelian 

impulsif.  

4. Faktor yang mepengaruhi terjadinya Impulse Buying. 

Produck display merupakan faktor lingkungan yang berada diluar diri 

konsumen yang dapat mempengaruhi pembelian impulsif. Lingkungan yang ada 

dalam minimarket disedain dengan semerik mungkin untuk menarik perhatian 

konsumen. Salah satunya melalui product display. Pendekatan spikologis 
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lingkungan dapat mempengaruhi pembelian impulsif terbukti dari studi yang 

dilakukan oleh (Herabadi,2003).  

Menurut kotler dalam lingkungan berbelanja dinyatakan bahwa atmosfer 

dilihat, didengar, dicium, dan dirasakan. Dampak dari stimulus yang diindra 

tersebut, dipersepsikan oleh konsumen dan menghasilkan kondisi afektif tertentu 

dan pada akhirnya mempengaruhi kemungkinan terjadinya pembelian. 

Sejalan dengan pernyataan tersebut product display pada minimarket dapat dilihat 

oleh konsumen. Dengan penataan yang menarik akan mempengaruhi kondisi 

akfektif dari konsumen yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian. 

Adapun stimulis lingkungan yang berasal dari produk adalah sebagai berikut: 

Menurut Stern (1962) mengemukakan bahwa selain adanya kemudahan dan 

kelengkapan dalam finansial, waktu, tenaga dan mental, terdapat 9 faktor yang 

mendorong terjadinya pembelian impuls yakni: 

1) Harga murah 

2) Kebutuhan terhadap produk 

3) Distibusi massal yang meningkatkan ketersediaan  

4) Konsep swalayan 

5) Periklanan yang meluas 

6) Display produk 

7) Daur hidup produk 

8) Kemasan kecil dan/atau ringan 

9) Kemudahan penyimpanan. 

Verlanken dan Herabadi (2001) mengemukakan beberapa faktor yang dapat 

memicu pembelian impulsif dilihat dari lingkungan toko yaitu: 



23 

 

 

 

Beberapa variabel yang ada di lingkungan toko antara lain adalah 

penampilan fisik produk, cara menampilkannya, atau adanya tambahan seperti bau, 

wangi, warna yang indah, atau musik yang menyenangkan. isyarat-isyarat yang 

bermuatan afek ini dapat menarik perhatian, menimbulkan motivasi untuk membeli, 

atau menyebabkan menculnya suasana hati yang positif, dan merupakan hal yang 

sangat penting selama berlangsungnya in-store browsing dapat mengakibatkan 

munculnya perasaan positif dan mendorong untuk membeli dimana keduanya 

merupakan karakteristik dari berbelanja impulsif  

5. Keputusan Impulse Buying 

Dari keadaan seperti itu (Loundo,1993) mengakategorikan pembelian 

impulsif pada jenis ini adalah pembelian impulsif pada tipe reminder impulse. 

Keputusan impulsif jenis ini merupakan pembelian yang terjadi karena konsumen 

tiba-tiba teringat untuk melakukan pembelian produk tersebut. Dengan demikian 

konsumen telah melakukan pembelian sebelumnya atau telah pernah melihat 

produk tersebut pada iklan. Biasanya tipe ini didasari dorongan yang muncul saat 

melihat barang pada rak toko, display atau teringat informasi lainnya tentang suatu 

produk. Melihat hal itu peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

yang ditimbulkan oleh product display yang dilakukan pada Indomaret terhadap 

pembelian impulsif. 
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C. Kerangka Pemikiran. 

Dalam penelitian ini dapat dibuat suatu kerangka pikir yang dapat 

membantu dalam mempermudah untuk mengetahui apa yang dibahas dalam 

pembahasan, serta menjadi landasan dalam penelitian ini. Pembahasan dalam 

penelitian ini, variabel yang berpengaruh adalah product display (letak penyajian 

produk dan metode penyajian produk) terhadap impulse buying.  kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Gambar desain penelitian 

 

 

 

1. Letak penyajian produk  berpengaruh positif dan signifikan terhadap impuls 

buying pada Indomaret. 

2. Metode penyajian produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap impuls 

buying pada Indomaret. 

3. Product display (metode penyajian produk dan letak penyajian produk) secara 

simultan perpengaruh positif dan signifikan terhadap impuls buying pada 

Indomaret. 

Metode 

penyajian 

produk X2 

Letak penyajian 

produk X1 

Impulse buying Y 


