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BAB II

TINJAUAN TEORI DAN STUDI PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Arifianti (2009) yang berjudul

“Pengaruh Promosi Penjualan Terhadap Pembelian Tidak Terencana Pada

Hipermarket Di Kota Bandung”. Dalam penelitian ini melalui uji hipotesis

dengan menggunakan uji t diperoleh thitung sebesar 6,50 sedangkan ttabel

adalah 1,684. Dengan demikian diketahui bahwa hipotesis dalam penelitian

ini dapat diterima karena thitung > ttabel yaitu 6,50 > 1,684. Berdasarkan

kriteria uji t, dapat dinyatakan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya

terdaat pengaruh positif promosi penjualan terhadap pembelian tidak

terencana. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi sebesar 49, 56 dapat

dikatakan bahwa pembelian tidak terencana terjadi karena adanya promosi

penjualan, sisanya sebesar 50,44 dipengaruhi faktor lain yang tidak terdapat

dalam penelitiannya.

Dari hasil penelitian Dewa Ayu Taman Sari dan Alit Suryani (2012)

dengan judul “Pengaruh Marchandising, Promosi Dan Atmosfir Toko

Terhadap Pembelian Tidak Terencana Pada Konsumen Tiara Dewata

Supermarket Denpasar”. Secara simulatan melalui uji F menunjukkan Fhitung

sebesar 60,787 ≥ dari Ftabel sebesar 2,68 dengan nilai signifikan 0,000, hal

ini berarti variabel marchandising, promosi dan atmosfer toko berpengaruh

signifikan secara simultan terhadap variabel impulse buying. Sedangkan
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dengan uji t variabel marhandising, promosi, atmosfer toko berpengaruh

positif secara parsial terhadap variabel impulse buying , semakin baik

kegiatan marchadising, promosi dan atmosfir toko yang dilakukan Tiara

Dewata Supermarket Denpasar, maka akan dapat meningkatkan pembelian

tidak terencana yang dilakukan konsumen Tiara Dewata Supermarket

Denpasar.

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti (2014) yang berjudul

“Pengaruh Promosi Penjualan Dan Suasana Toko Terhadap Keputusan

Pembelian Tidak Terencana (Impulse Buying) Pada Konsumen Hypermart

Malang Town Square”. Penelitian ini lebih difokuskan pada promosi

penjualan dan suasana toko yang dapat mempengaruhi pembelian pembelian

tidak terencana (impulse buying) pada konsumen Hypermart Malang Town

Square. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda

digunakan untuk meramalkan pengaruh promosi penjualan dan suasana toko

terhadap pembelian tidak terencana (impulse buying) pada konsumen

Hypermart Malang Town Square. Sedangkan uji t dan uji F digunakan

untuk mengetahui signifikan hasil dari pengolahan regresi berganda.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan topik

penelitian ini dapat diihtisarkan dalam tabel berikut ini:



10

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu
Peneliti Judul

Penelitian
Variabel Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan

1. Ria
Afrianti
(2009)

Pengaruh
Promosi
Penjualan
Terhadap
Impulse
Buying
Pada
Hipermark
et Di Kota
Bandung

1. Variabel
independen:
 Promosi

penjualan
(X)

2. Variabel
dependen:
 Impulse

buying (Y)

Hasil penelitian
menunjukkan
terdapat pengaruh
positif promosi
penjualan terhadap
impulse buying (t
hitung = 6.50, t
tabel = 1.684) pada
Hypermarket di
kota Bandung. Dari
hasil perhitungan
koefisien
determinasi sebesar
49.56 dapat
dikatakan bahwa
impulse buying
terjadi karena
adanya
promosipenjualan,
sisanya sebesar
50.44 dipengaruhi
faktor lain.

Kesamaan
dalam
penelitian ini
adalah
meneliti
tentang
pengaruh
promosi
(promosi
penjualan)
terhadap
pembelian
tidak
terencana.
Teknis analisis
data juga
menggunakan
uji t.

Dalam
penelitian ini,
peneliti
menggunakan
satu bauran
promosi, yaitu
promosi
penjualan
pada
Hypermarket
di kota
Bandung
dengan
metode regresi
sederhana

2. Dewa
Ayu
Taman
Sari
dan
Alit
Suryani
(2012)

Pengaruh
Marchandi
sing,
Promosi
Dan
Atmosfir
Toko
Terhadap
Impuse
Buying

1. Variabel
independen:
 Marchandi

sing (X1)
 Promosi

(X2)
 Atmosfir

toko (X3)
2. Variabel

dependen:
 Impulse

buying (Y)

Marchadising,
promosi dan
atmosfir toko
berpengaruh
signifikan secara
simultan terhadap
impulse buying,
dimana semakin
baik kegiatan
marchadising,
promosi dan
atmosfir toko yang
dilakukan Tiara
Dewata
Supermarket
Denpasar, maka
akan dapat
meningkatkan
impulse buying
yang dilakukan
konsumen Tiara
Dewata
Supermarket
Denpasar.

Kesamaan
dalam
penelitian ini
adalah
meneliti
tentang
pengaruh
marchandising
, peomosi dan
atmosfir toko
terhadap
pembelian
tidak
terencana.
Teknis analisis
data juga
menggunakan
uji t dan uji f.

Dalam
penelitian ini,
peneliti
menggunakan
tiga variabel
independen,
yaitu
merchandising
, promosi dan
atmosfir toko
terhadap
pembelian
tidak
terencana pada
konsumen
Tiara Dewata
Supermarket
Denpasar
dengan
menggunakan
metode
analisis faktor
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B. Landasan Teori

1. Pengertian Promosi Penjualan

Promosi adalah salah satu unsur dari bauran pemasaran (marketing

mix). Promosi itu sendiri merupakan kegiatan untuk memperkenalkan produk

atau jasa kepada pasar sasaran sehingga pasar sasaran atau konsumen menjadi

mengetahui keberadaan produk tersebut. Untuk membuat produk yang sudah

dikenal oleh konsumen menjadi lebih disukai dan konsumen pun merasa

tertarik untuk memiliki produk tersebut. Bahkan bagi konsumen yang sudah

lupa diharapkan dapat diingatkan kembali akan produk tersebut melalui

kegiatan promosi.

Salah satu dari 5 indikator promosi yang biasa dikenal adalah promosi

penjualan (sales promotion) dimana promosi tersebut merupakan sebuah

promosi yang menawarkan tindakan lansung konsumen ataupun calon

konsusmen untuk sesegera mungkin melakukan tindakan pembelian produk

perusahaan

Pada dasarnya promosi penjualan merupakan pemberian atau

penggunaan insentif-insentif untuk mendorong penjualan produk yang

ditawarkan oleh perusahaan baik itu berupa barang-barang ataupun jasa yang

dihasilkan, sehingga calon pembeli atau konsumen dapat mengetahui

keberadaan produk atau jasa dan tertarik untuk membelinya.

Menurut Ma’ruf (2005: 187) promosi penjualan adalah program

promosi peritel dalam rangka mendorong terjadinya penjualan untuk
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meningkatkan penjualan atau dalam rangka mempertahankan minat

pelanggan untuk tetap berbelanja padanya. Promosi penjualan juga

dimaksudkan untuk mengenalkan suatu produk baru atau gerai baru.

Alat-alat promosi penjualan digunakan oleh sebagian besar organisasi,

termasuk pabrikan, distributor, pengecer, asosiasi perdagangan, dan lembaga

nirlaba.  Alat-alat itu digunakan untuk membidik pembeli akhir. Beberapa

faktor telah berperan mempercepat pertumbuhan promosi penjualan,

khususnya dalam pasar konsumen. Didalam perusahaan, para manajer

produksi menghadapi tekanan yang lebih besar untuk meningkatkan

penjualannya saat ini, dan promosi dipandang sebagai alat penjualan jangka

pendek yang efektif. Secara eksternal, perusahaan menghadapi lebih banyak

persaingan dan merek pesaing kurang terdiferernsiasi. Semakin banyak

pesaing kini menggunakan promosi penjualan untuk membantu

mendiferensiasikan tawaran mereka dan efisiensi pemasangan iklan telah

menurun karena biaya iklan yang terus meningkat, adanya kesemrawutan

media, dan adanya hambatan hukum.

Secara umum, promosi penjualan harus menciptakan hubungan

konsumen, bukan hanya menciptakan penjualan jangka pendek saja, atau

pergantianmerek secara temporer saja. Promosi penjualan harus membantu

memperkuat posisi produk dan menciptakan keterkaitan jangka panjang

dengan konsumen.
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a. Langkah-langkah Promosi Penjualan

Saat ini banyak perusahaan yang menggunakan promosi penjualan

sebagai sarana komunikasi dengan konsumen, karena promosi ini

dikatakan sangat efektif dalam menarik konsumen. Dengan penggunaan

promosi penjualan yang terus meningkat maka akan menghasilkan

kesemrawutan promosi (promotion clutter). Konsumen semakin

menghindari promosi, melemahnya kemampuan promosi tersebut dalam

memicu pembelian segera. Hal inilah yang harus dihindari oleh

perusahaan.

Dalam menciptakan program promosi penjualan, perusahaan harus

menetapkan tujuan promosi penjualan dengan jelas dan kemudian memilih

alat-alat terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Ma’ruf

(2006:189), menguraikan langkah-langkah dalam promosi penjualan

sebagai berikut:

1) Menentukan tujuan promosi penjualan

a) Tujuan umum: bersumber pada tujuan komunikasi pemasaran, untuk

mempercepat respon pasar yang ditargetkan.

b) Tujuan khusus: bagi konsumen adalah untuk mendorong konsumen

umtuk lebih banyak menggunakan produk, membeli produk dalam

unit besar, mencoba merek yang dipromosikan, dan untuk menarik

penbeli dari merek pesaing. Bagi pengecer adalah untuk membujuk

pengecer agar menjual produk baru, menimbun lebih banyak
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persediaan barang, mengingatkan pembelian ketika sedang tidak

musim. Sedangkan bagi wiraniaga adalah untuk mendukung atas

produk atau model baru, dan mendorong penjualan di musim sepi

2) Menyeleksi alat-alat promosi penjualan

Dalam mempergunakan alat-alat promosi penjualan, kita harus

memperhitungkan jenis pasar, tujuan promosi, keadaan pesaing, dan

evektivitas biaya untuk setiap alat.

3) Menyusun program promosi penjualan

Keputusan-keputusan dalam menyusun program promosi penjualan yaitu:

a) Besarnya insentif

b) Syarat-syarat partisipasi

c) Waktu promosi

d) Wahana distribusi untuk promosi

e) Saat-saat promosi

f) Total anggaran promosi penjualan

g) Melakukan pengujian pendahuluan atas program

Keputusan mengenai tes pengujian pendahuluan promosi penjualan

dapat dilakukan dengan menyusun berbagai peringkat promosi, atau

dilakukan di daerah tertentu yang luasnya terbatas.

4) Melaksanakan dan mengendalikan program

Dalam pelaksanaannya harus memperhitungkan waktu persiapan dan

waktu penjualan. Waktu persiapan yaitu mulai sejak persiapan program

sampai saat program diluncurkan. Sedangkan waktu penjualan yaitu mulai
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saat barang dikeluarkan sampai barang tersebut berada di tangan

konsumen.

5) Mengevaluasi hasil

Ada beberapa metode untuk mengavaluasi hasil promosi penjualan,

yaitu:

a) Membandingkan penjualan sebelum, sewaktu, dan sesudah promosi.

b) Percobaan mengenai berbagain macam hal, misalnya nilai insentif,

jangka waktu dan media distribusinya.

b. Alat-alat Promosi Penjualan

Banyak alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari

promosi penjualan, gambaran mengenai alat-alat promosi penjualan

menurut menurut Ma’ruf (2005: 196) adalah sebagai berikut:

1) Titik Penjualan (Point of purchase)

Dapat dilaksanakan dengan cara memajang produk (display) di konter,

lantai atau dijendela yang memungkinkan para peritel mengingatkan

para pelanggan dan menstimulasi belanja impulsif. Kadangkala

display pada sebuah ritel disisipkan oleh pemasok atau produsen

produk.

2) Kontes

Para pelanggan berkompetisi untuk merebutkan hadiah yang

disediakan dengan cara memenagkan permainan (game).
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3) Kupon

Kupon adalah tanda yang ditunjukkan pada konsumen untuk

mendapatkan diskon khusus saat mereka berbelanja. Peritel dapat

mengiklankan suatu potongan harga khusus bagi pembeli yang

memanfaatkan kupon tersebut. Sedangkan pembeli akan mendapatkan

potongan khusus saat berbelanja dengan menunjukkan kupon tersebut.

4) Program Pelanggan Setia

Para pembeli diberi poin atau diskon berdasarkan banyaknya belanja

mereka. Jika dalam bentuk poin itu dikumpulkan hingga mencapai

jumlah tertentu yang kemudian dapat ditukarkan dengan barang.

5) Hadiah Langsung

Mirip dengan program pelanggan setia yang berupa poin, yaitu jumlah

belanja menjadi faktor untuk memperoleh hadiah. Bedanya adalah

hadiah diberikan langsung tanpa menunggu jumlah poin tertenu.

6) Samples (contoh)

Samples adalah contoh produk yang diberikan secara cuma-cuma

yang tujuannya adalah memberikan gambaran baik dalam manfaat,

rupa, ataupun dari bau produk yang dipromosikan. Jika berupa

makanan, contoh diberikan dalam potongan-potongan kecil untuk

sekali suap yang diberikan dalam gerai.

7) Demonstrasi

Tujuan demonstrasi sama dengan tujuan sample, yaitu memberikan

gambaran atau contoh dari produk atau jasa yang dijual. Jika produk
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berupa alat masak, demonstrasinya adalah peragaan cara penggunaan

alat tersebut di depan konsumen.

8) Hadiah Untuk Rujukan

Hadiah yang berkaitan kepada pelanggan jika ia membawa calon

pelanggan baru.teknik hadiah untuk rujukan ini bisa digunakan oleh

perusahaan yang pelanggannya berdasarkan keanggotaan.

9) Souvenir

Barang-barang souvenir dapat menjadi alat promosi penjualan yang

menunjukkan nama dan logo peritel. Barang-barang itu berupa tas

belanja, pulpen, kalender, mug, gelas, atau lainnya.

10) Acara-acara Khusus

Kata event telah populer di kota-kota besar. Untuk bisnis ritel, acara

khusus atau event khusus adalah alat promosi penjualan yang berupa

fashion show, penandatangan buku oleh pengarangnya, pameran seni,

dan kegiatan dalam liburan.

c. Tujuan Promosi Penjualan

Tujuan merupakan petunjuk dalam menentukan alat-alat promosi

penjualan yang cepat dan juga sebagai dasar dalam mengevaluasi

pelaksanaan program tersebut. Tujuan-tujuan tersebut harus  berdasarkan

konsep dasarnya, yaitu program promosi penjualan ini merupakan salah

satu startegi pemasaran yang dilaksanakan perusahaan karena pengaruh

utama yang diharapkan dari program promosi penjualan ini adalah untuk

mendorong konsumen atau distributor melakukan tindakan pembelian.
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Menurut Alma (2002:145) dalam bukunya manajemen pemasaran

dan pemasaran jasa mengatakan bahwa tujuan promosi penjualan adalah

sebagai berikut:

1) Menraik perhatian para pembeli baru

2) Memberi hadiah atau penghargaan kepada konsumen atau pelanggan

lama

3) Meningkatkan daya pembelian ulang dari konsumen lama

4) Menghindarkan konsumen dari peralihan ke merek lain

5) Mempopulerkan merek atau meningkatkan loyalitas

6) Meningkatkan volume penjualan jangka pendek dalam rangka

memperluas pangsa pasar jangka panjang

d. Keuntungan Promosi Penjualan

Ada beberapa keuntungan dari promosi penjualan, yaitu:

1) Seringkali menarik perhatian konsumen

2) Tema atau judul peralatan promosi menarik

3) Konsumen dapat memperoleh sesuatu yang berharga seperti kupon,

voucher, hadiah, barang gratis, dan lain-lain.

4) Menambah jumlah konsumen dan menjaga kesetiaan atau loyalitas

konsumen

5) Meningkatkan daya rangsang ataupun minat beli untuk melakukan

pembeliaan.
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2. Pengertian Suasana Toko (Store Atmosphere)

Store atmosphere ini didefinisikan oleh Berman Evans dalam Alma

(2011: 60) menyatakan suasana toko merupakan perasaan/kejiwaan pada

seseorang pada saat memasuki toko. Calon konsumen sudah mempunyai

bayangan tentang suatu toko sebelum masuk mencari barang dan

mengetahui harganya, ia akan betah dalam toko atau cepat keluar lagi.

Dalam bahasa kita suasana toko meliputi berbagai tampilan

interior, eksterior, tata letak, lalu lintas dalam toko, kenyamanna, udara,

layanan, musik, seragam pramuniaga, pajagan barang dan sebagainya

yang menimbulkan daya tarik bagi konsumen dan membangkitkan

keinginan membeli.

Suasana toko dan lingkungan sekitarnya sangat besar pengaruhnya

dalam presepsi konsumen. Oleh sebab itu jangan lupa memperhatikan

dekorasi dan keteraturan bagian depan toko, bagian depan inilah yang

menjadi titik perhatian pertama dari konsumen. Kemudian bagian dalam

toko berupa arsitektur, tata letak, pencahayaan, pemajangan, warna,

temperatur, musik, aroma yang secara menyeluruh akan menciptakan

citra dalam benak konsumen

Ma’ruf (2005: 201) suasana toko atau atmosfer dalam gerai

merupakan salah satu dari berbagai unsur dalam retail marketing mix.

Gerai kecil yang tertata rapi dan menarik akan lebih mengundang

pembeli dibandingkan gerai yang diatur biasa saja. Sementara, gerai yang
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diatur biasa saja tapi bersih lebih menarik daripada gerai yang tidak

diatur sama sekali dan tampak kotor.

Suasana dalam gerai menggambarkan moment of trutb, yaitu

situasi langsung yang dirasakan konsumen saat berbelanja. Jika setting

dari suasana itu optimal, maka peritel (dengan gerai yang dikunjungi

konsumen) akan dapat menyentuh emosi konsumen dan memberi

pengalaman berbelanja. Emosi dan pengalaman yang positif memberi

peritel peluang mendapatjan pangsa pasar dibenak masyarakat dan

memenangkan hati mereka.

Menurut Ma’ruf (2005: 202), store atmosphere terdiri dari dua hal,

yaitu In-store atmosphere dan Out-store atmosphere.

a. In-store Atamosphere

In-store atmosphere adalah pengaturan di dalam ruangan yang

menyangkut:

1) Interior layout

Merupakan pengaturan dari berbagai fasilitas dalam ruangan

yang terdiri dari tata letak produk, rak, meja kasir, lampu,

pendingin ruangan dan musik.

2) Suara

Merupakan keseluruhan alunan suara yang dihadirkan dalam

ruangan untuk menciptakan kesan rileks yang terdiri dari live

music yang disajikan dan alunan suara musik dari sound system.
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3) Bau

Merupakan aroma-aroma yang dihadirkan dalam ruangan untuk

aroma yang ditimbulkan oleh pewangi ruangan.

4) Tekstur

Merupakan tampilan fisik yang digunakan untuk dalam ruangan

dan dinding ruangan.

5) Desain interior

Bangunan adalah penataan ruang-ruang dalam gerai meliputi

keseuaian luas ruang pengunjung dengan ruas jalan yang

memberikan kenyamanan, desain bar counter, penataan rak,

pemajangan produk-produk, dan sistem pencahayaan dalam

ruangan.

b. Out-store Atmosphere

Outstore atmosphere adalah pengaturan-pengaturan diluar ruangan

yang menyangkut:

1) Eksternal Layout

Yaitu pengaturan tata letak berbagai fasilitas gerai di luar

ruangan yang meliputi fasilitas lahan parkir pengunjung, papan

nama, dan lokasi yang strategis.

2) Tekstur

Merupakan tampilan fisik dari bangunan maupun fasilitas diluar

ruangan yang meliputi tekstur dinding bagunan luar ruangan.
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3) Desain eksterior

Meruapakn penataan ruangan luar gerai meliputi desain logo

toko, penempatan pintu masuk, bentuk bangunan dilihat dari

luar, dan sistem poencahayaan luar ruanga.

3. Keputusan Pembelian

Menurut Kotler (2002: 183), keputusan pembelian adalah tindakan

dari konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Dari

berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan

pembelian suatu produk atau jasa, biasanya konsumen selalu

mempertimbangkan kualitas, harga dan produk sudah yang sudah dikenal

oleh masyarakat. Sebelum konsumen memutuskan untuk membeli,

biasanya konsumen melalui beberapa tahap terlebih dahulu yaitu, (1)

pengenalan masalah, (2) pencarian informasi. (3) evaluasi alternatif, (4)

keputusan membeli atau tidak, (5) perilaku pasca pembelian. Pengertian

lain tentang Keputusan pembelian menurut Schiffman dan Kanuk (2000:

437) adalah “the selection of an option from two or alternative choice”.

Dapat diartikan, keputusan pembelian adalah suatu keputusan seseorang

dimana dia memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan yang ada.

Berdasarkan definisi diatas disimpulkan bahwa keputusan

pembelian adalah tindakan yang dilakukan konsumen untuk melakukan

pembelian sebuah produk. Oleh karena itu, pengambilan keputusan

pembelian konsumen merupakan suatu proses pemilihan salah satu dari

beberapa alternatif penyelesaian masalah dengan tindak lanjut yang
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nyata. Setelah itu konsumen dapat melakukan evaluasi pilihan dan

kemudian dapat menentukan sikap yang akan diambil selanjutnya.

4. Pembelian Tidak Terencana (Impulse Buying)

Pembelian tidak terencana (impulse buying) didefinisikan sebagai

“tindakan membeli yang sebelumnya tidak diakui secara sadar sebagai

hasil dari suatu pertimbangan atau niat membeli yang terbentuk sebelum

memasuki toko” (Mowen dan Minor: 2001: 198). Impulse buying bisa

diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara tiba-tiba untuk

membeli secara langsung dengan tidak memperhatikan akibatnya,

sehingga bisa dilihat bahwa kebanyakan dari produk impulse adalah

produk-produk baru.

Terdapat beberapa definsi mengenai impulse buying (pembelian

tidak terencana) seperti yang diungkapakan oleh Piron (1993: 509) bahwa

pembelian tidak terencana adalah perilaku pembelian yang dilakukan

tanpa adanya permasalahan awal atau tanpa adanya niat pembelian

sebelum memasuki toko, sehingga impulse buying yang merupakan

sinonim dari pembelian tidak terencana adalah aktivitas pembelian yang

dilakukan tanpa niat pembelian sebelum memasuki lingkungan toko.

Menurut Beatty dan Ferrel (1998), secara lengkap menjelaskan jika

impulse buying merupakan pembelian secara tiba-tiba dan dilakukan

dengan segera tanpa tujuan pra-belanja untuk membeli sebuah produk

tertentu terlebih dahulu atau untuk memenuhi kebutuhan pembelian

produk yang sudah direncanakan sebelumnya.
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Perilaku impulse buying terjadi begitu saja karena adanya dorongan

untuk membeli secara spontan dan tanpa banyak pemikiran, sehingga

konsumen tidak memikirkan konsekuensi dari pembelian yang dilakukan.

Konsumen disini memikirkan konsekuensi setelah terjadinya keputusan

pembelian.

Terdapat tiga kelompok pembelian yang bisa dikelompokkan

sebagai impulse buying (Ma’ruf, 2005: 64), yaitu :

1) Pembelian tanpa rencana sama sekali

Konsumen belum punya rencana apapun terhadap pembelian suatu

barang dan membeli begitu saja ketika melihat barang tersebut.

2) Pembelian setengah tak direncanakan

Konsumen sudah ada rencana membeli suatu barang, tapi tidak punya

gambaran merek maupun jenis apa yang akan dibeli dan langsung saja

membeli barang begitu melihatnya.

3) Barang pengganti tak direncanakan

Konsumen sudah berniat membeli suatu barang dengan merek tertentu

dan membeli barang yang dimaksud tapi dari merek lain.

Menurut (Pasaribu et al., 2013: 5) ada beberapa karakteristik

pembelian tidak terencana, yaitu:

a) Spontanitas

Pembelian ini tidak diharapkan dan memotivasi konsumen untuk

membeli disaat itu juga. Seringkali disebabkan oleh rangsangan

visual di dalam toko.
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b) Dorongan untuk membeli dengan segera

Adanya motivasi untuk mengesampingkan hal-hal lain dan

bertindak seketika.

c) Kesenangan dan stimulasi

Desakan mendadak untuk membeli sering disertai dengan

semangat serta emosi yang menyenangkan.

d) Ketidak pedulian akan akibat

Desakan untuk membeli dapat menjadi begitu sulit ditolak,

sehingga resiko yang mungkin timbul pun diabaikan.

a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impulse Buying

Secara umum impulse buying terjadi karena adanya

kemudahan dalam berbelanja. Oleh karena itu, pemasar kemudian

berlomba-lomba untuk meminimalkan usaha konsumen dalam

berbelanja sehingga diharapkan dapat terjadi impulse buying.

Beberapa faktor penyebab impulse buying  atau pembelian tak

terencana menurut (Utami, 2010: 51):

1) Penggunaan daftar belanja

Daftar belanja merupakan merupakan sebuah daftar unit yang

digunakan untuk sebuah pembelian atau daftar dari barang-barang

heterogen yang diinginkan oleh seseorang. Daftar belanja adalah

sebuah daftar tertulis dari barang-barang yang akan dibeli pada

saat akan berbelanja, atau daftar dari unit-unit barang yang

disadari atau diminta. Konsumen sering menyusun daftar belanja
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sebelum melakukan pembelanjaan di toko, yang berisi kebutuhan-

kebutuhan yang diperlukan. Konsumen menggunakan daftar

belanja supaya mudah melakukan pembelanjaan, tetapi pada

kenyataannya, 74% keputusan pembelian dilakukan di dalam toko

(Berman dan Evans, 2006: 217). Hal ini menunjukkan bahwa

terkadang konsumen berbelanja diluar daftar belanja, yang

menimbulkan perilaku pembelian tidak terencana.

2) Pemilihan toko

Sebelum melakukan pembelian, konsumen pasti akan memilih,

dan memutuskan toko mana yang akan mereka datangi dengan

kwalitas dan fasilitas yang ditawarkan oleh toko.

3) Pengaruh nuansa toko

Pengaruh keadaan toko adalah kombinasi dari karakteristik fisik

toko, seperti arsitektur, tata letak, penanda, pemajangan, warna,

pencahayaan, temperature, musih, serta aroma, yang secara

menyeluruh akan menciptakan citra dalam benak konsumen.

Impulse buying yang distimulasi oleh beberapa elemen-

elemen seperti yang disebutkan diatas yaitu dengan banyaknya

penawaran-penawaran menggiurkan yang dapat membuat konsumen

melakukan pembelian tidak terencana. Dari beberapa hal tersebut,

maka didapatkan indikator yang digunakan untuk mengukur

pembelian impulse menurut Verplanken et al., (2005: 433) yaitu

sebagai berikut:
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a) Cognitive: kurangnya perencanaan dan pertimbangan yang

masuk kedalam keputusan pembelian.

b) Affective: sikap yang timbul dalam diri konsumen yang terjadi

secara spontan dan terdesak dalam melakukan pembelian.

b. Hubungan Promosi Penjualan Dengan Pembelian Tidak

Terencana (Impulse Buying)

Promosi penjualan kebanyakan dirancang untuk jangka pendek

dimana untuk mendorong pembelian produk atau jasa tertentu secara

lebih cepat. Promosi penjualan merupakan suatu aktivitas yang dapat

mengkomunikasikan informasi persuasif yang menarik tentang

produk yang ditawarkan oleh penjual atau produsen, baik secara

langsung maupun melalui pihak yang dapat mempengruhi keputusan

pembelian (William, 1984). Promosi penjualan meliputi berbagai

sarana seperti kupon, kontes, diskon, sampel dan sebagainya, dimana

segala bentuk promosi penjualan memiliki ciri yang berbeda, dapat

menarik perhatian konsumen dan memberikan informasi yang dapat

menjadi alasan pembelian.

Hal ini dapat memberikan berbagai macam dampak pada

konsumen bahwa promosi penjualan dapat memberikan rasa atau

keinginan yang mendesak kepada konsumen, mempengaruhi mereka

untuk berhenti membandingkan dengan berbagai pilihan yang

lainnya dan membelinya dengan segera tanpa ada perencanaan untuk

membelinya terlebih dahulu.
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Menurut Cummins dan Mullin mengatakan bahwa tujuan dari

promosi penjualan adalah meningkatkan volume penjualan jangka

pendek dengan menciptakan tampilan dan aktivitas yang menarik

untuk mempengaruhi konsumen agar bersedia membeli dan

mendorong impulse buying.

c. Hubungan Suasana Toko Dengan Pembelian Tidak Terencana

Adanya keterkaitan antara suasana toko dengan impulse buying

juga dikatakan oleh (Kotler, 2005) yang mengatakan bahwa store

atmosphere adalah susunan terencana yang sesuai dengan pasar

sasarannya dan yang dapat menarik konsumen untuk membeli.

Faktor suasana toko menngacu pada semua karakteristik fisik, seperti

kebersihan, kerapian, pencahayaan, temperatur udara, dan aroma

dalam toko terdapat hubungan antara pembelian tidak terencana,

dimana konsumen akan berlama-lama berada dalam keadaan toko

yang nyaman.

Secara umum, penelitian yang mengatakan hubungan terhadap

perilaku pembelian tidak terencana (impulsive buying) berjumlah banyak.

Dalam tulisannya In-store shopping environment and impulsive buying,

Tendai & Crispen (2009) menyatakan bahwa strategi promosi penjualan dan

suasana toko dapat membantu meningkatkan penjualan baik melalui

pembelian terencana (shopping list) dan juga pembelian tidak terencana

(impulsive buying). Pembelian tidak terencana dapat dipengaruhi oleh dua

faktor yaitu :
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a) Efek promosi (promotional effect)

b) Efek suasana (atmospheric effect)

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Konsep Penelitian

Sumber: Konsep yang dikembangkan dalam penelitian ini, 2014

Berdasarkan pada gambar 2.1 di atas, kerangka konsep pada penelitian

ini ditujukan untuk mengetahui adanya pengaruh baik secara parsial (terpisah)

dan secara simultan (bersama-sama) antara variabel bebas yang

mempengaruhi pada satu variabel terikat yang nantinya akan diukur dengan

melihat bagaimana kedua variabel bebas tersebut memberikan pengaruh

terhadap variabel terikat (Sugiyono: 43).

Promosi
Penjualan

(X1)

Pembelian Tidak
Terencana (Y)

Suasana
Toko (X2)
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D. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian

sebelumnya yang telah diteliti oleh Ria Arfianti (2009) menemukan bahwa

promosi penjualan berpengaruh signifikan terhadap pembelian tidak

terencana dan penelitian yang dilakukan Dewa Ayu Taman Sari dan Alit

Suryani (2012) menemukan bahwa marchandishing, promosi dan suasana

toko berpengaruh signifikan terhadap pembelian tidak terencana.

Secara umum, konsumen telah merencanakan apa yang hendak dibeli.

Pola belanja konsumen yang lain yaitu pembelian tidak terencana. Sebuah

faktor kunci menjelaskan kbiasaan konsumen impulsif dipertinggi promosi

(Dewa Ayu Taman Sari dan Alit Suryani, 2012). Selain itu suasana toko

dalam area toko yang menyenangkan dapat berubah menjadi pembelian tidak

terencana.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas peneliti meberikan jawaban

sementara pada rumusan masalah, yaitu:

1. Terdapat pengaruh promosi penjualan dan suasana toko secara parsial

terhadap impulse buying pada konsumen Hypermart Malang Town

Square.

2. Terdapat pengaruh promosi penjualan dan suasana toko secara bersama-

sama (simultan) terhadap impulse buying pada konsumen Hypermart

Malang Town Square.


