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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Landasan penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan 

dilakukan saat ini. Untuk mengetahuinya dapat disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Tabel Penelitian Terdahulu 

No Peneliti/Judul Variabel Penelitian Alat Analisis Hasil Penelitian 

1. Ali dan Hasnu 

(2013) “An Analysis 

Of Consumers’ 

Characteristics On 

Impulse Buying: 

Evidence From 

Pakistan” 

Usia, Jenis 

Kelamin, 

Pendapatan, 

Orientasi 

Geografis dan 

Orientasi Budaya 

Analisis 

ANOVA 

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, Jenis 

kelamin, 

Pendapatan 

Analisis 

Regresi Linear 

dengan 

variabel 

dummy 

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” 

 

Usia, Jenis 

kelamin, 

Pendapatan, 

Pekerjaan dan 

Pendidikan. 

Analisis 

Regresi Linear 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

usia, jenis kelamin, 

pendapatan, 

pekerjaan dan 

pendidikan memiliki 

pengaruh positif 

terhadap impulse 

buying. 
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No Peneliti/Judul Variabel Penelitian Alat Analisis Hasil Penelitian 

4. Japarianto dan 

Sugiharto (2011) 

“Pengaruh Shopping 

LifeStyle Dan 

Fashion 

Involvement 

Terhadap Impulse 

Buying Behavior 

Masyarakat High 

income Surabaya” 

Shopping LifeStyle 

dan Fashion 

Involvement 

Analisis 

Regresi Linier 

Berganda 

Shopping lifestyle 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap impulse 

buying behavior 

pada masyarakat 

high income di 

Galaxy Mall 

Surabaya.  
Shopping lifestyle 

memiliki pengaruh 

yang paling 

dominan diantara 

variabel lain yang 

ada terhadap 

impulse buying 

behavior.  

Sumber:Ali dan Hasnu (2013), Ghani dan Farzhan (2010), Bashar dkk (2012), 

Edwin dan Sugiono (2011) 
 

Penelitian yang dilakukan Ali dan Hasnu (2013), meneliti tentang 

analisis karakteristik konsumen pada perilaku pembelian impulsif di Pakistan. 

Variabel yang diteliti antara lain usia, jenis kelamin, pendapatan, orientasi 

geografis dan orientasi budaya dengan menggunakan alat analisis ANOVA. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang signifikan 

yang diteliti yang dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan perilaku 

impulse buying. 

Ghani dan Farzhan (2010), melakukan penelitian dengan judul An 

Exploratory Study of the Impulse Buying Behaviour of Urban Consumers in 

Peshawar, dalam penelitian ini penulis menggunakan alat analisis regresi 

linier dengan variabel dummy. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa usia 

dan jenis kelamin memiliki pengaruh negatif terhadap impulse buying 



9 
 

sedangkan pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap impulse buying 

tetapi tidak signifikan. Untuk variabel usia bisa diasumsikan bahwa semakin 

tua usia sesorang maka pembelian impulsifnya rendah atau sebaliknya, 

sedangkan untuk variabel jenis kelamin bisa diasumsikan tidak ada perbedaan 

perilaku impulse buying berdasarkan jenis kelamin, akan tetapi asumsi semua 

orang secara umum menyebutkan bahwa wanita lebih impulsif daripada pria. 

Penelitian selanjutnya yaitu dilakukan oleh Bashar dkk (2012) yang 

meneliti tentang faktor demografi yaitu jenis kelamin, usia, pendapatan, 

pekerjaan dan pendidikan. Hasilnya menunjukkan bahwa semua variabel 

yang diteliti yaitu jenis kelamin, usia, pendapatan, pekerjaan dan pendidikan 

memiliki pengaruh positif terhadap perilaku impulse buying. Untuk variabel 

usia menghasilkan asumsi bahwa semakin bertambahnya usia maka perilaku 

impulsifnya semakin tinggi. 

Perbedaan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya yang 

menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pada perilaku impulse buying 

berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, orientasi geografis dan orientasi 

budaya, sedangkan peneliti selanjutnya mengungkapkan bahwa usia dan jenis 

kelamin memiliki pengaruh negatif terhadap impulse buying, sedangkan 

pendapatan memiliki pengaruh positif. Peneliti lainnya juga menunjukkan 

perbedaan hasil yaitu jenis kelamin, usia, pendapatan, pekerjaan dan 

pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap perilaku impulse buying.  

Penelitian yang dilakukan Japarianto dan Sugiharto (2011) dengan judul 

pengaruh Pengaruh Shopping LifeStyle Dan Fashion Involvement Terhadap 



10 
 

Impulse Buying Behavior Masyarakat High income Surabaya, dalam 

penelitiannya menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Hasilnya  

menyebutkan bahwa Shopping life style dan fashion involvement berpengaruh 

terhadap impulse buying. Shopping lifestyle memiliki pengaruh yang paling 

dominan diantara variabel lain yang ada terhadap impulse buying behavior. 

Perbedaan hasil yang tidak konsisten pada  beberapa penelitian pada 

tabel 2.1 yang menjadikan 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. 

B. Tinjauan Teori 

1. Perilaku Konsumen 

Pemasar telah menyadari bahwa efektivitas mereka dalam memenuhi 

kebutuhan konsumen secara langsung berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Semakin baik mereka memahami faktor-faktor yang mendasari perilaku 

konsumen, semakin baik mereka dapat mengembangkan strategi 

pemasaran yang efektif untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

Perusahaan bisnis di masa lalu tidak terlalu peduli dengan pemahaman 

perilaku konsumen, mereka lebih terfokus pada hasil penjualan dengan 

mengesampingkan pemahaman tentang perilaku konsumen. 

Menurut Kotler (2012) Perilaku konsumen adalah ilmu yang 

mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, 
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membeli, menggunakan, dan membuang barang, jasa, ide, atau 

pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku 

konsumen juga dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan 

dan kegiatan fisik individu yang terlibat dalam mengevaluasi, 

memperoleh, menggunakan, atau membuang barang dan jasa.  

Proses pengambilan keputusan terjadi rangkaian stimulus yang 

mempengaruhi keputusan pembeli. Sebuah perilaku pembelian konsumen 

dipengaruhi oleh budaya, sosial, pribadi, dan faktor-faktor psikologis. 

Dibawah ini adalah model stimulus-respon untuk memahami perilaku 

pembeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Model Perilaku Konsumen 

Sumber: Kotler (2012) 

Pada penelitian ini variabel-variabel yang diteliti antara lain 

shopping lifestyle, usia, gender dan impulse buying, jika dikaitkan dengan 
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model perilaku konsumen pada gambar 2.1 menunjukkan bahwa shopping 

lifestyle (gaya hidup), gender dan usia merupakan karakteristik konsumen 

dan masuk pada kategori personal atau faktor pribadi, sedangkan impulse 

buying merupakan proses pengambilan keputusan pembelian. 

2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah 

sebagai berikut berdasarkan: 

a. Faktor Kebudayaan 

i. Budaya  

Budaya adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang 

yang paling mendasar. Seseorang yang dibesarkan di Amerika 

Serikat memiliki perbedaan perilaku dibandingkan seseorang 

yang dibesarkan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 

budaya memiliki perbedaan untuk mempengaruhi perilaku 

individunya, misalnya nilai, persepsi, preferensi dan perilaku dari 

keluarganya. 

ii. Sub Budaya 

Sub budaya mempunyai kelompok-kelompok sub budaya yang 

lebih kecil yang merupakan identifikasi dan sosialisasi yang khas 

untuk perilaku anggotanya. Ada empat macam sub budaya yaitu 

kelompok kebangsaan, kelompok keagamaan, kelompok ras dan 

wilayah geografis. Banyak sub-budaya yang membentuk segmen 
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pasar penting dan pemasar sering merancang produk dan program 

pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. 

iii. Kelas Sosial 

Kelas sosial adalah kelompok dalam masyarakat, dimana setiap 

kelompok cenderung memiliki nilai, minat dan tingkah laku yang 

sama. Kelas sosial tidak hanya mencerminkan penghasilan, tetapi 

juga indikator lain seperti pekerjaan, pendidikan dan tempat 

tinggal, contoh, kelas sosial berbeda dalam hal busana, cara 

berbicara, gaya hidup. 

b. Faktor-Faktor Sosial  

i. Kelompok Referensi 

Kelompok referensi adalah kelompok-kelompok yang 

memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap 

sikap dan perilaku seseorang. Seseorang yang dipengaruhi oleh 

referensi ini melalui beberapa jalur, misalnya kelompok referensi 

yang mempengaruhi sesorang pada perilaku gaya hidup baru, 

pribadi seseorang dan mengikuti kebiasaan dari kelompok yang 

mungkin mempengaruhi pilihan produk dan merek seseorang. 

ii. Keluarga  

Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling 

penting, anggota keluarga dapat memberikan pengaruh yang kuat 

terhadap perilaku pembelian. Dari orang tua, seseorang 

memperoleh orientasi terhadap agama, politik, dan ekonomi serta 
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pemahaman atas ambisi pribadi, harga diri, dan cinta. Bahkan jika 

pembeli sudah tidak lagi terlalu sering berinteraksi dengan orang 

tuanya, pengaruh orang tua terhadap perilaku pembeli tersebut 

bisa saja tetap signifikan. Di negera-negara di mana orang tua 

hidup bersama anak-anak mereka yang sudah dewasa pengaruh 

mereka dapat sangat besar. 

iii. Peranan dan Status 

Kedudukan seseorang dalam setiap kelompok dapat dijelaskan 

dalam pengertian peranan dan status. Setiap peranan membawa 

satu status yang mencerminkan penghargaan umum oleh 

masyarakatnya. Orang-orang memilih produk yang sesuai dengan 

peran dan statusnya di masyarakat. Direktur perusahaan 

kebanyakan mengendarai mobil yang mewah dan mahal karena 

sesuai dengan peran dan statusnya. Pemasar menyadari potensi 

symbol status dari produk dan merek. 

c. Faktor-Faktor Pribadi 

i. Usia dan Tahap Siklus Hidup 

Pembelian seseorang terhadap barang dan jasa akan berubah-ubah 

selama hidupnya. Demikian halnya dengan selera seseorang 

berhubungan dengan usianya. Kebutuhan dan selera seseorang 

akan berubah sesuai dengan bertambahnya usia. Pembelian 

dibentuk oleh tahap siklus hidup keluarga, sehingga pemasar 

perlu memperhatikan perubahan minat pembelian yang 
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berhubungan dengan daur siklus hidup manusia. Secara umum 

orang beranggapan bahwa pada suatu titik usia dimana seseorang 

akan mengalami penurunan pembelian.  

ii. Pekerjaan  

Dengan adanya kelompok-kelompok pekerjaan, perusahaan dapat 

memproduksi produk sesuai dengan kebutuhan kelompok 

pekerjaan tertentu. Pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok 

pekerjaan yang mempunyai minat di atas rata-rata terhadap 

produk dan jasa mereka. Perusahaan bahkan dapat 

mengkhususkan produknya untuk kelompok profesi tertentu, 

misalnya perusahaan perangkat lunak merancang perangkat 

komputer yang berbeda untuk manajer merek, insinyur, pengacara 

dan dokter. 

iii. Keadaan Ekonomi 

Keadaan ekonomi seseorang dapat dilihat dari tingkat pendapatan 

yang dapat berpengaruh terhadap pilihan produk. Pilihan produk 

sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, misalnya penghasilan 

yang dapat dibelanjakan, tabungan, utang, kemampuan untuk 

meminjam dan aset kekayaan. Oleh karena itu artis memiliki 

tingkat perilaku pembelian yang tinggi karena keadaan ekonomi 

mereka yang mumpuni untuk berbelanja dengan jumlah yang 

banyak dan harga yang mahal. 
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iv. Gaya Hidup 

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang yang turut 

menentukan perilaku pembelian. Orang-orang yang berasal dari 

sub-kultur, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama mempunyai 

gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup seseorang menunjukkan 

pola kehidupan orang yang bersangkutan yang tercermin dalam 

kegiatan, minat, pendapatnya. Konsep gaya hidup apabila 

digunakan oleh pemasar secara cermat, akan dapat membantu 

untuk memahami nilai-nilai konsumen yang terus berubah dan 

bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi perilaku konsumen. 

d. Faktor-Faktor Psikologi 

i. Motivasi  

Motivasi adalah suatu kebutuhan yang cukup kuat dan mendesak 

untuk mengarahkan seseorang agar dapat mencari pemuasan 

terhadap kebutuhan itu. Seseorang memiliki banyak kebutuhan 

pada setiap waktu tertentu. Sebagian kebutuhan bersifat biogenik. 

Kebutuhan yang demikian berasal dari keadaan psikologis 

berkaitan dengan tensi/ketegangan seperti lapar, haus, tidak 

senang. Kebutuhan yang lain bersifat psikogenik, kebutuhan yang 

demikian berasal dari keadaan psikologis berkaitan dengan tensi 

seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, atau rasa 

kepemilikan. Sebagian besar kebutuhan psikogenik tidak cukup 
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kuat untuk memotivasi orang tersebut untuk bertindak secara 

langsung. 

ii. Persepsi  

Seseorang yang termotivasi siap untuk melakukan suatu 

perbuatan. Bagaimana seseorang yang termotivasi berbuat sesuatu 

adalah dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi yang 

dihadapinya. Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan 

fisik tetapi juga pada rangsangan yang berhubungan dengan 

lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. Kata 

kunci dalam definisi persepsi adalah individu. Seseorang mungkin 

menganggap wiraniaga yang berbicara cepat sebagai orang yang 

agresif dan tidak jujur, yang lain mungkin menganggap orang 

yang sama sebagai seseorang yang pintar dan suka membantu. 

Orang dapat memiliki persepsi yang berbeda atas objek yang 

sama. 

iii. Belajar  

Belajar menggambarkan perubahan dalam perilaku seseorang 

individu yang bersumber dari pengalaman. Kebanyakan perilaku 

manusia diperoleh dengan mempelajarinya. Contohnya anda 

membeli komputer IBM dan pengalaman anda menyenangkan, 

dan positif. Kemudian, saat anda ingin membeli printer, anda 

mungkin mengasumsikan bahwa printer merek IBM adalah 

printer yang terbaik. 
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iv. Memori 

Memori adalah proses yang sangat konstruktif, karena kita tidak 

ingat informasi dan secara lengkap dan akurat. Seringkali kita 

ingat potongan-potongan dan mengisi sisa didasarkan pada apa 

pun yang kita tahu. Misalkan kita memikirkan baju tapi lupa 

mereknya dan hanya ingat warna dan bentuknya. Sehingga kita 

akan menggabungkan potongan-potongan ingatan kita sehingga 

kita dapat menyimpulkan nama merek dari baju tersebut. 

3. Demografi dan Perilaku Konsumen 

Demografi (demography), dari segi kata, merupakan istilah yang 

berasal dari dua kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau 

penduduk dan grafien yang berarti menggambar atau menulis. Oleh karena 

itu, demografi dapat diartikan sebagai tulisan atau gambaran tentang 

penduduk. Istilah ini pertama kali dipakai oleh Achille Guillard pada tahun 

1855 dalam karyanya yang berjudul “Element de statistique Humaine, ou 

Demography Comparee”. 

Menurut Sadli dalam Sumarwan (2011) mengungkapkan bahwa 

gender adalah semua atribut sosial mengenai pria dan wanita, misalnya 

pria digambarkan memiliki sifat maskulin seperti keras, kuat, rasional dan 

gagah, sementara wanita digambarkan memiliki sifat feminim seperti 

halus, lemah, perasa, sopan dan penakut. Perbedaan tersebut di pelajari 

dari keluarga, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga 



19 
 

pendidikan, lingkungan kerja dan berbagai media masa baik cetak maupun 

elektronik. 

Jadi, demografi adalah studi tentang penduduk khususnya mengenai 

kelahiran, perkawinan, kematian dan perpindahan. Karakteristik demografi 

adalah ciri yang menggambarkan perbedaan masyarakat berdasarkan usia, 

jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama, suku bangsa, pendapatan, 

jenis keluarga, status pernikahan, lokasi geografi, dan kelas sosial.  

Karakteristik demografi adalah ciri yang menggambarkan perbedaan 

masyarakat berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama, 

suku bangsa, pendapatan, jenis keluarga, status pernikahan, lokasi 

geografi, dan kelas sosial. Dengan adanya demografi, kita dapat relatif 

lebih murah untuk mengidentifikasikan target market, informasi demografi 

memberikan informasi tentang trend yang sedang terjadi, demografi juga 

dapat dilihat untuk melihat perubahan permintaan aneka produk dan yang 

terakhir demografi dapat digunakan untuk mengevaluasi kampanye-

kampanye pemasaran. 

Karakteristik demografi ekonomi penting untuk dipelajari karena 

pihak produsen dapat mengetahui dengan pasti segmentasi pasar yang 

cocok untuk produknya. Seperti apakah produknya dapat dipasarkan dan 

diterima oleh orang yang tinggal di kota atau di desa, oleh anak-anak atau 

orang dewasa, dan oleh golongan menengah ke bawah atau golongan 

menengah ke atas.  
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Variabel-variabel demografi merupakan dasar paling popular untuk 

membedakan kelompok-kelompok konsumen. Alasannya bahwa tingkat 

keinginan, pilihan dan pemakaian konsumen seringkali selalu dikaitkan 

dengan variabel-variabel demografi. Di dalam demografi terdapat 

beberapa variabel-variabel dalam suatu segmentasi pasar yaitu terdiri dari 

tingkat usia dan daur hidup, jenis kelamin, pendapatan dan segmentasi 

berdasarkan lebih dari satu variabel demografi. 

Dalam variabel tingkat usia dan daur hidup, kita harus menyesuaikan 

dengan keinginan dan kapasitas konsumen yang sering berubah-ubah 

seiring dengan bertambahnya usia, misalnya ada sebuah industri mainan 

yang berusaha menyesuaikan mainan anak-anak sesuai dengan usia anak, 

mulai dari usia tiga bulan sampai usia dua belas bulan. Hal ini 

dimaksudkan agar para orang tua atau konsumen dapat dengan mudah 

menyesuaikan hadiah yang cocok sesuai usia bayi.  

4. Gaya Hidup Konsumen 

Konsumen sebagai individu memiliki kriteria dan kondisi yang 

berbeda satu sama lain sehingga menyebabkan kompleksnya perilaku 

konsumen. Perilaku konsumen dalam segmentasi psikografis diobservasi 

melalui gaya hidup, nilai-nilai kehidupan dan kepribadian konsumen. Gaya 

hidup pada prinsipnya adalah pola seseorang dalam mengelola waktu dan 

uang.  

Menurut Mowen (2002:282), gaya hidup konsumen adalah 

menunjukkan bagaimana orang hidup, bagaimana mereka membelanjakan 
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uangnya, dan bagaimana mereka mengalokasikan waktu. Berdasarkan 

definisi diatas dapat disimpulkan bahwa gaya hidup berhubungan dengan 

bagaimana mereka hidup, cara menggunakan uangnya dan cara mereka 

mengalokasikan waktunya (aktifitas) dan apa yang menurut mereka 

penting dalam lingkungannya (minat) dan apa yang mereka pikirkan 

tentang dirinya dan dunia sekelilingnya (opini). 

Pengukuran gaya hidup dapat dilakukan dengan aktifitas/sikap, 

ketertarikan/minat dan pendapat/opini konsumen. Aktifitas/sikap tertentu 

yang dimiliki oleh konsumen terhadap suatu obyek tertentu (misalnya 

merek produk fashion) bisa mencerminkan gaya hidupnya. Gaya hidup 

seseorang juga bisa dilihat dari apa yang disenangi dan disukainya. 

Psikografi (Psychographic) adalah ilmu tentang pengukuran dan 

pengelompokkan gaya hidup konsumen (Kotler, 2002, p. 193). Psikografik 

sering diartikan sebagai pengukuran AIO (activity, interest, opinions), 

yaitu pengukuran kegiatan, minat dan pendapat konsumen. Psikografik 

memuat beberapa pernyataan yang menggambarkan kegiatan, minat dan 

pendapat konsumen.  

Pendekatan psikografik sering dipakai produsen dalam 

mempromosikan produknya, seperti yang dinyatakan oleh Kotler (2002) 

bahwa psikografik senantiasa menjadi metodologi yang valid dan bernilai 

bagi banyak pemasar. 
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Menurut Kotler gaya hidup adalah pola hidup seseorang berdasarkan 

psikografisnya. Psikografis membutuhkan pengukuran dimensi AIO 

(Activities, Interest, Opinion) utama konsumen yaitu: 

a) Activities (kegiatan) seperti pekerjaan, hobi, olahraga, kerja sosial. 

b) Interest (minat) seperti makanan, menonton, mode, keluarga, 

rekreasi. 

c) Opinion (pendapat) tentang diri mereka, isu-isu sosial, bisnis dan 

produk. 

Menurut Reynold dan Darden dalam Sumarwan (2011) 

mendefinisikan komponen AIO yaitu: 

a) Activities (kegiatan) adalah tindakan nyata seperti menonton, 

berbelanja di toko, atau menceritakan kepada tetangga mengenai 

pelayanan terbaru. 

b) Interest (minat) adalah ketertarikan pada semacam objek, peristiwa, 

atau topik adalah tingkat kegairahan yang menyertai perhatian 

khusus atau terus-menerus kepadanya. 

c) Opinion (pendapat) adalah jawaban lisan atau tertulis yang orang 

berikan sebagai respon terhadap situasi stimulus di mana terdapat 

semacam pertanyaan untuk diajukan. Opini digunakan untuk 

mendeskripsikan penafsiran, harapan, dan evaluasi. 

Berikut ini kategori AIO dari studi mengenai gaya hidup yang 

dilakukan oleh Assael (1992). 
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Tabel 2.2 

Kategori AIO dari Studi Mengenai Gaya Hidup 

 

Activies Interest Opinions 

Kerja  Keluarga Diri mereka sendiri 

Hobi Rumah Isu sosial 

Peristiwa sosial Pekerjaan Politik 

Liburan Komunitas Bisnis 

Hiburan Rekreasi Ekonomi 

Keanggotan klub Mode Pendidikan 

Komunitas Makanan Produk 

Berbelanja Media Masa depan 

Olahraga  Prestasi  Budaya 

Sumber: Assael (1992) dalam Sumarwan dkk (2011) 

5. Shopping Lifestyle 

Shopping lifestyle adalah salah satu gaya hidup seseorang yang 

memanfaatkan waktu dan uang untuk melakukan berbagai kegiatan seperti 

berbelanja, liburan dan pendidikan. Japarianto (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. 

Cobb dan Hoyer (1986) mengemukakan bahwa untuk mengetahui 

hubungan shopping lifestyle terhadap impulse buying behavior adalah 

dengan menggunakan indikator: 
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a) Menanggapi untuk membeli setiap tawaran iklan mengenai produk 

fashion. 

b) Membeli produk model terbaru ketika melihatnya. 

c) Berbelanja merek yang paling terkenal. 

d) Yakin bahwa merek (produk kategori) terkenal yang dibeli terbaik 

dalam hal kualitas. 

e) Sering membeli berbagai merek (produk kategori) daripada merk 

yang biasa di beli. 

f) Yakin ada dari merek lain (kategori produk) yang sama seperti yang 

di beli. 

Menurut Park dan Sullivan (2009). Adapun indikator shopping 

lifestyle adalah: 

a) Berbelanja adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. 

b) Berbelanja adalah membosankan. 

c) Berbelanja sendiri merupakan aktivitas menyenangkan tanpa 

memperhatikan pembelian produk. 

d) Konsumen menikmati untuk mencari produk baru. 

e) Ketika bersedih, merasa lebih baik jika berbelanja. 

f) Konsumen menikmati untuk berbelanja tanpa rencana spesifik untuk 

membeli sesuatu. 

g) Berbelanja hanya membuang-buang waktu. 

Berdasarkan penelitian Suwanvijit dan Promsa-ad (2009), untuk 

mengukur variabel gaya hidup menggunakan empat indikator yaitu: 
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a) Frekuensi belanja (shopping frequency) 

b) Waktu belanja (shopping time) 

c) Barang favorit (favorite goods) 

d) Nilai belanja (spending rate) 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

shopping lifestyle adalah cara seseorang untuk mengalokasikan waktu dan 

uang untuk berbagai produk, layanan, teknologi, fashion, hiburan atau 

kesenangan.  

6. Impulse Buying 

Pembelian konsumen berdasarkan segi perencanaan dikategorikan ke 

dalam pembelian terencana (planned purchasing) dan pembelian tak 

terencana (unplanned purchasing/impulse buying behavior). Pembelian 

terncana adalah perilaku pembelian di mana keputusan tentang item yang 

akan dibeli telah diambil sebelum konsumen masuk ke dalam toko, 

sedangkan pembelian tidak terencana adalah perilaku pembelian di mana 

konsumen tidak mempertimbangkan untuk membeli atau 

mempertimbangkan untuk membeli tapi belum memutuskan produk apa 

yang akan dibeli. 

Konsep pembelian impulsif (impulse buying) dan pembelian tidak 

direncanakan (unplanned buying) oleh beberapa peneliti tidak dibedakan. 

Philipps dan Bradshow (1993), dalam Bayley dan Nancarrow (1998) tidak 

membedakan antara unplanned buying dengan impulse buying, tetapi 

memberikan perhatian penting kepada periset pelanggan harus 
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memfokuskan pada interaksi antara point-of-sale dengan pembeli yang 

sering diabaikan.  

Coob dan Hayer (1986), mengklasifikasikan suatu pembelian 

impulsif terjadi apabila tidak terdapat tujuan pembelian merek tertentu 

atau kategori produk tertentu pada saat masuk ke dalam toko. Beberapa 

peneliti pemasaran beranggapan bahwa impulse bersinonim dengan 

unplanned ketika para psikolog dan ekonom memfokuskan pada aspek 

irasional atau pembeli impulsif murni (Bayley dan Nancarrow, 1998). 

Menurut Loudon dan Bitta (1993), “Impulse buying or unplanned 

purchasing is another consumer purchasing pattern. As the term implies, 

the purchase that consumers do not specifically planned”. Ini berarti 

bahwa impulse buying merupakan salah satu jenis perilaku konsumen, 

dimana hal tersebut terlihat dari pembelian konsumen yang tidak secara 

rinci terencana. 

Keputusan pembelian yang dilakukan belum tentu direncanakan, 

terdapat pembelian yang tidak direncanakan (impulse buying) akibat 

adanya rangsangan lingkungan belanja. Implikasi dari lingkungan belanja 

terhadap perilaku pembelian mendukung asumsi bahwa jasa layanan fisik 

menyediakan lingkungan yang mempengaruhi perilaku konsumen, 

dihubungkan dengan karakteristik lingkungan konsumsi fisik (Bitner, 

Booms, dan Tetreault, 1990). 

Pembuatan keputusan dalam pembelian impulsif dipengaruhi oleh 

masalah kognisi dan afeksi dalam diri seseorang, di mana segi afeksi lebih 
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memiliki peran dibanding sisi kognisi. Impulsif ini sulit dibendung karena 

sering melibatkan pengalaman yang menyenangkan, sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Lumintang (2012) yang meyebutkan bahwa 

hedonic motives berpengaruh secara signifikan terhadap impulse buying, 

sehingga ia tidak akan mempertimbangkan suatu manfaat dari produk 

tersebut. Jadi, pembelian impulsif adalah pembelian yang sebelumnya 

tidak direncanakan dan terjadi secara spontan karena munculnya dorongan 

yang kuat untuk membeli dengan segera. 

7. Proses Psikologis dalam Pembelian Impulsif 

Dalam proses pengambilan keputusan, afeksi dan kognisi menjadi 

salah satu pengaruh yang ada pada diri seseorang. Ketika seseorang sedang 

berada dalam proses pengambilan keputusan, kedua segi tersebut sering 

konflik. Proses psikologis dalam pembelian impulsif terdiri dari dua proses 

(Coley, 2003: 7), yaitu: 

a) Proses afektif, yaitu proses psikologis dalam diri seseorang yang 

merujuk pada emosi, perasaan maupun suasana hati (mood). Proses ini 

memiliki tiga komponen,yaitu : 

i. Irresistible Urge to Buy, suatu keadaan di mana (calon) konsumen 

memiliki keinginan secara tiba-tiba, terus menerus dan begitu 

memaksa, sehingga (calon) konsumen tidak dapat menahan 

dirinya. 
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ii. Positive Buying Emotion, suatu keadaaan di mana (calon) 

konsumen memiliki suasana hati positif yang berasal dari 

motivasinya untuk memuaskan diri melalui pembelian impulsif. 

iii. Mood Management, yaitu suatu keadaan di mana muncul 

keinginan (calon) konsumen untuk mengubah atau menata 

perasaannya melalui pembelian impulsif. 

b) Proses kognitif, yaitu proses psikologis seseorang yang merujuk 

kepada struktur dan proses mental yang meliputi pemikiran dan 

pemahaman. Proses ini terdiri dari tiga komponen, yaitu: 

i. Cognitive Deliberation, suatu keadaan di mana (calon) konsumen 

merasakan adanya desakan untuk bertindak tanpa adanya 

pertimbangan mendalam atau memikirkan konsekuensinya. 

ii. Unplanned Buying, suatu keadaan di mana (calon) konsumen 

tidak memiliki rencana yang jelas dalam berbelanja. 

iii. Disregard for the future, suatu keadaan di mana (calon) 

konsumen dalam melakukan pembelian impulsifnya tidak 

memikirkan akibat setelah melakukan keputusan pembelian. 

8. Karakteristik Kecenderungan Pembelian Impulsif 

Adapun karakteristik pembelian impulsif yang disebutkan Engel dan 

Blackwell (1995), yaitu : 
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a) Spontanitas 

Pembelian ini tidak diharapkan sebelumnya dan memotivasi 

konsumen untuk membeli saat itu juga, serta langsung merespon 

point-of-sale yang terangsang secara visual. 

b) Kekuatan, kompulsi, dan intensitas 

Konsumen termotivasi untuk mengesampingkan semua sehingga 

mendorong melakukan pembelian dan bertindak dengan segera. 

c) Kegairahan dan stimulasi 

Keinginan yang datang tiba-tiba untuk membeli disertai oleh 

adanya emosi yang dikarakteristikkan dengan perasaan “bergairah”, 

“sensasi” atau “liar/tidak terkendali. 

d) Mengabaikan konsekuensi 

Keinginan untuk membeli yang tidak dapat ditahan serta 

berpotensi untuk mengabaikan konsekuensi negatif. 

9. Tipe-tipe Impulse Buying 

Menurut Solomon & Rabolt (2009) menyatakan bahwa tipe impulse 

buying dalam pembelian fashion terdiri dari: 

a) Pure Impulse Buying merupakan pembelian secara impulse yang 

dilakukan karena adanya luapan emosi dari konsumen sehingga 

melakukan pembelian terhadap produk di luar kebiasaan 

pembeliannya. 

b) Reminder Impulse Buying merupakan pembelian yang terjadi karena 

konsumen tiba-tiba teringat untuk melakukan pembelian produk 
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tersebut. Dengan demikian konsumen telah pernah melakukan 

pembelian sebelumnya atau telah pernah melihat produk tersebut 

dalam iklan. 

c) Fashion Oriented Buying atau biasa disebut Suggestion Impulse 

Konsumen melihat produk dengan gaya baru termotivasi oleh sugesti 

dan memutuskan untuk membeli produk tersebut. Kondisi ini 

mengarah pada kesadaran individu terhadap hal-hal baru atau 

fashionability terhadap desain maupun gaya yang inovatif. 

d) Planned Impulse Buying merupakan pembelian yang terjadi ketika 

konsumen sebenarnya memiliki rencana untuk membeli namun 

menunggu untuk melihat apa yang tersedia dan keputusan membeli 

dibuat di dalam toko. 

Penelitian ini akan fokus membahas tentang impulse buying tipe 

Fashion Oriented Buying atau Suggestion Impulse terutama terhadap 

produk fashion. Konsumen melihat produk dengan gaya baru dan desain 

sehingga termotivasi oleh sugesti dan memutuskan untuk membeli produk 

tersebut. 

10. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Impulse Buying 

Beberapa penelitian mengenai impulse buying menunjukkan bahwa 

karakteristik produk, karakteristik pemasaran serta karakteristik konsumen 

memiliki pengaruh terhadap munculnya impulse buying (Loudon & Bitta, 

1993). Selain ketiga karakteristik tersebut, Hawkins (2007) juga 
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menambahkan karakteristik situasional sebagai faktor yang juga 

berpengaruh. 

a) Karakteristik produk yang mempengaruhi impulse buying adalah: 

i. Harga murah 

ii. Kebutuhan terhadap produk tersebut 

iii. Ukurannya kecil dan ringan 

iv. Mudah disimpan 

b) Karakteristik pemasaran, hal-hal yang mempengaruhi impulse buying 

adalah: 

i. Pemasangan iklan besar-besaran dan diskon. Hawkins (2007) juga 

menambahkan mengenai ketersediaan informasi dimana hal ini 

meliputi suatu format yang secara langsung berhubungan dengan 

penggunaan informasi.  

ii. Posisi barang dan lokasi toko. Hawkins  (2007) juga 

menambahkan bahwa jumlah, lokasi, dan jarak antara toko barang 

eceran di pasar mempengaruhi jumlah kunjungan konsumen ke 

toko sebelum pembelian. 

c) Karakteristik konsumen yang mempengaruhi impulse buying adalah: 

i. Kepribadian konsumen 

ii. Demografis berupa gender, usia, kelas sosial ekonomi, status 

perkawinan, pekerjaan dan pendidikan. 
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C. Kerangka Pikir Penelitian 

Sehubungan dengan teori yang diuraikan, maka dapat dikemukakan 

mengenai kerangka pikir sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

Berdasarkan kerangka pikir penelitian diatas, dapat dijelaskan bahwa 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Shopping Lifestyle (X1) 

terhadap Impulse Buying (Y), untuk mengetahui pengaruh Usia (X2) terhadap 

Impulse Buying (Y), untuk mengetahui Gender (X3) terhadap Impulse Buying 

(Y). Dengan kerangka pikir ini diharap mampu memperjelas alur pemikiran 

pada penelitian ini. 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi 

dan perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang. 

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan suatu 

hipotesis yaitu: 

1. Shopping lifestyle berpengaruh terhadap impulse buying (H1). 

2. Usia berpengaruh terhadap impulse buying (H2). 

3. Gender berpengaruh terhadap impulse buying (H3). 

Shopping Lifestyle 

(X1) 

Usia (X2) 

Gender (X3) 

Impulse Buying 

(Y) 


