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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin modern, konsumen 

dituntut untuk mengikuti perkembangan tersebut. Perkembangan fashion 

yang semakin menyentuh kehidupan sehari-hari setiap orang. Fashion juga 

memicu pasar dunia untuk selalu berkembang, produsen dituntut untuk 

berproduksi dan memenuhi kebutuhan konsumen. 

Perilaku konsumen saat ini  cenderung berubah-ubah dan mengikuti 

trend. Mussry (2004) mengatakan bahwa gejala ramai-ramainya berbagai 

produk mengarah ke fashion muncul karena konsumen semakin ingin diakui 

jati diri sebagai pribadi, mereka sengaja membentuk identitasnya sendiri dan 

kemudian bersatu dengan kelompok yang selaras, seseorang akan bangga jika 

bisa mengikuti apa yang sedang menjadi kecenderungan umum atau 

mengikuti trend.  

Fashion  telah menjadi bagian dari penampilan yang dapat menunjang 

rasa percaya diri seseorang, berbagai macam produk fashion untuk pria 

maupun wanita yang ditawarkan perusahaan seperti pakaian, tas, sepatu, 

sandal dan aksesoris dengan berbagai bentuk serta mulai dari produk 

berkualitas rendah dengan harga murah hingga produk dengan kualitas tinggi 

dengan harga mahal.  



2 
 

Konsumen beranggapan bahwa fashion menjadi penunjang penampilan 

seseorang agar dapat tampil sempurna dan menyebabkan konsumen 

seringkali merasa perlu untuk membeli produk fashion dengan harga yang 

mahal dan tidak rasional dalam pertimbangannya. 

Konsumen tidak selalu melakukan pembelian untuk memenuhi 

kebutuhannya, akan tetapi konsumen di era modern ini beranggapan bahwa 

berbelanja merupakan cara menunjukkan status, martabat dan berbelanja 

untuk kesenangan akan produk terbaru agar tidak ketinggalan zaman, 

misalnya membeli pakaian yang mahal dan bermerek serta membeli produk 

fashion lainnya yang terbaru. Perilaku ini disebut shopping lifestyle.  

Japarianto dan Sugiharto (2011) mendefinisikan shopping lifestyle 

sebagai cara seseorang untuk mengalokasikan waktu dan uang untuk berbagai 

produk, layanan, teknologi, fashion, hiburan dan pendidikan. Shopping 

lifestyle ini juga ditentukan oleh beberapa faktor antara lain sikap terhadap 

merek, pengaruh iklan dan kepribadian. 

Strategi pemasaran ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar 

melakukan pembelian. Proses pembelian yang bersifat rasional, konsumen 

melakukan pertimbangan yang cermat dan mengevaluasi sifat produk secara 

fungsional, tetapi konsumen  seringkali membeli suatu produk secara tiba-

tiba. Perilaku ini tergolong dalam impulse buying atau pembelian impulsif. 

Sumarwan (2011:159) menyatakan bahwa impulse buying adalah 

perilaku pembelian di mana konsumen tidak mempertimbangkan untuk 

membeli, atau mempertimbangkan untuk membeli tetapi belum memutuskan 
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produk apa yang akan dibeli. Survei yang dilakukan oleh Point of Purchase 

Advertising Institute di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pada tahun 

1995, 70% dari para pelanggan ritel melakukan keputusan pembelian di 

dalam toko dan 68% di antaranya merupakan impulse buying.  

Pusat perbelanjaan adalah tempat perdagangan berbagai produk eceran 

atau retail yang lokasinya digabung dalam satu bangunan. Kecenderungan 

konsumen untuk melakukan pembelian impulsif banyak terjadi di pusat 

perbelanjaan, hal ini disebabkan karena banyak ragam produk yang 

diperdagangkan terutama produk fashion.  

Stimulus yang ada pada produk fashion, seperti display, penempatan 

produk dalam kaca yang menarik  serta berbagai diskon yang ditawarkan 

akan mempengaruhi  konsumen untuk melakukan pembelian secara tiba-tiba 

atau pembelian impulsif.  

Pemahaman akan pembelian impulsif sepertinya juga diperoleh para 

produsen atau pemasar di kota Malang, yang terlihat dengan semakin 

banyaknya toko atau pusat perbelanjaan dan pemasar lainnya yang 

memberikan banyak tawaran menggiurkan bagi (calon) konsumennya, antara 

lain melalui program promosinya.  

Kota Malang yang terkenal dengan kota pelajar yang didominasi oleh 

mahasiswa yang tergolong memiliki umur yang dikategorikan sebagai 

konsumen potensial dan memiliki selera fashion yang mengikuti trend yang 

ada sehingga mempengaruhi mereka untuk melakukan pembelian impulsif. 
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Perilaku konsumen melibatkan interaksi antara afeksi (perasaan) dan 

kognisi (pemikiran), perilaku dan kejadian di sekitar. Pembelian impulsif 

dalam penelitian ini terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi kognitif dan 

afektif, ketika dikaitkan dengan gender, secara umum banyak yang 

menganggap bahwa kaum wanita lebih banyak memiliki peran, sementara 

kaum pria lebih mengandalkan kognisi dalam melakukan pembelian. 

 Demikian juga dengan faktor usia, semakin tua seseorang, maka 

pembeliannya akan lebih banyak didasarkan kepada faktor kognisinya. 

Penelitian sebelumnya mengenai impulse buying yang memiliki hasil yang 

berbeda dan tidak konsisten pada hasil dari variabel gender dan usia dapat 

dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Perbedaan Hasil Penelitian 

 
No Peneliti/Judul Hasil 

1. Ali dan Hasnu 

(2013) “An Analysis 

Of Consumers’ 

Characteristics On 

Impulse Buying: 

Evidence From 

Pakistan”  

Tidak ada perbedaan yang signifikan pada perilaku 

impulse buying berdasarkan usia, jenis kelamin, 

pendapatan, orientasi geografis dan orientasi budaya. 

 

2. Ghani dan Farzhan 

(2010) “An 

Exploratory Study of 

the Impulse Buying 

Behaviour of Urban 

Consumers in 

Peshawar 

Usia memiliki pengaruh negatif terhadap impulse 

buying, jenis kelamin berpengaruh negatif terhadap 

impulse buying sedangkan pendapatan memiliki 

pengaruh positif terhadap impulse buying akan tetapi 

tidak signifikan. 

 

3. Bashar, Ahmad dan 

Mohammad (2012) “A 

Study Of Influence Of 

Demographic Factors 

On Consumer 

Impulse Buying 

Behaviour” 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia, jenis 

kelamin, pendapatan, pekerjaan dan pendidikan 

memiliki pengaruh positif terhadap impulse buying. 

Sumber: Ali dan Hasnu (2013), Ghani dan Farzhan (2010), Bashar dkk (2012) 
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Perbedaaan hasil penelitian yang dilakukan Ali dan Hasnu (2013) 

dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan pada 

perilaku impulse buying berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, 

orientasi geografis dan orientasi budaya, sedangkan menurut Ghani dan 

Farzhan (2010) memiliki hasil yang berbeda yaitu usia dan jenis kelamin 

memiliki pengaruh negatif terhadap impulse buying, sedangkan pendapatan 

memiliki pengaruh positif. Peneliti selanjutnya yaitu Bashar dkk (2012) 

memiliki hasil yang berbeda yaitu jenis kelamin, usia, pendapatan, pekerjaan 

dan pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap perilaku impulse buying.  

Berdasarkan perbedaan hasil yang tidak konsisten pada beberapa 

penelitian pada tabel 1.1, maka peneliti mencoba untuk menguji kembali 

pengaruh variabel gender dan usia terhadap impulse buying, serta  

menambahkan variabel shopping lifestyle untuk menggambarkan gaya hidup 

yang konsumtif dan memiliki selera berubah-ubah sebagai masalah yang akan 

diteliti sebagai faktor pengaruh terhadap kecenderungan impulse buying. 

Pergaulan yang dinamis dan perkembangan teknologi memudahkan 

untuk mendapatkan informasi sehingga menciptakan gaya hidup shopping 

lifestyle. Adapun masalah yang dihadapi dalam penelitian ini adalah hal-hal 

yang melatar belakangi pola perilaku impulse buying seperti, gender dan usia 

yang sebelumnya dalam penelitian yang lain memiliki perbedaan hasil, 

tentang pengaruhnya terhadap impulse buying. 
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti dan membuktikan kembali pengaruh gender  dan usia 

terhadap impulse buying yang masih tidak konsisten hasilnya dalam beberapa 

penelitian terdahulu. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, 

maka judul penelitian ini adalah: “PENGARUH SHOPPING LIFESTYLE, 

USIA DAN GENDER TERHADAP IMPULSE BUYING PRODUK 

FASHION’’ 

B. Rumusan Masalah  

1. Apakah Shopping lifestyle berpengaruh terhadap impulse buying? 

2. Apakah Usia berpengaruh terhadap impulse buying? 

3. Apakah Gender berpengaruh terhdap impulse buying? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah Shopping lifestyle berpengaruh terhadap 

impulse buying. 

2. Untuk mengetahui apakah Usia berpengaruh terhadap impulse buying. 

3. Untuk mengetahui apakah Gender berpengaruh terhadap impulse buying. 

D. Kegunaan Penelitian 

Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian diharapakan dapat bermanfaat bagi para pemasar 

perusahaan fashion untuk dijadikan sebagai masukan untuk menetapkan 

strategi pemasaran dan target pasar. 

 


