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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian terdahulu 

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini 

diantaranya yang dilakukan oleh  Cahyorini dan Rusfian  (2011), hasil 

penelitiannya adalah pertama, terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 

desain kemasan yang terdiri dari desain grafis, desain struktur dan informasi 

produk terhadap belanja impulsif. Kedua, pada variabel desain grafis paling 

berpengaruh  signifikan dengan nilai tertinggi diantara desain struktur dan 

informasi produk. Objek penelitian dilakukan pada coklat ‘Monggo’ produk 

lokal yang berasal dari Yogyakarta dengan karakteristik Indonesia yang kuat. 

Penelitian yang lain oleh Wiguna (2007), hasil penelitiannya  adalah kemasan 

produk jajan pudak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. . Objek penelitian pada jajan khas Gresik yaitu jajan 

pudak.  

Kemudian penelitian oleh Bong (2011). Hasil survei dan analisis data 

hipotesis konsumen hypermarket Jakarta menunjukkan bahwa dimensi-

dimensi In-store Stimuli tersebut di atas ternyata tidak mempengaruhi secara 

signifikan terhadap belanja Impulsif konsumen. Objek penelitiannya adalah 

Hypermarket, Jakarta. Sampel dan populasi dari pembeli Hypermarket di 

Jakarta. 
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B. Tinjauan Teori 

1. Perilaku konsumen 

Perilaku konsumen merupakan bagian dari kegiatan manusia 

sehingga bila membicarakan perilaku konsumen berarti membicarakan 

kegiatan manusia. Oleh karena itu perusahaan sangat perlu mempelajari 

perilaku konsumen, karena perilaku dalam pembelian barang dan jasa 

sangat ber-lainan. Konsumen sangat beraneka ragam dalam 

usia,pendapatan, pendidikan, ,mobilitas dan selera. Istilah Perilaku 

Konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan  konsumen dalam 

mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan 

produk dan jasa yang diharapkan akan memuaskan kebutuhan konsumen, 

Sumarwan (2004 : 25).  

Tujuan  pemasaran  adalah  memenuhi  dan  memuaskan  

kebutuhan  serta keinginan  konsumen.  Menurut  definisinya  perilaku  

konsumen  adalah  kegiatankegiatan individu yang secara langsung terlibat 

dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan  menghabiskan  produk  atau  

jasa  (Engel  et.  al.,  1994;  Lamb  et.  al.,  (2001).  Sedangkan Peter dan 

Olson (2000), menjelaskan bahwa perilaku konsumen sebagai interaksi  

dinamis  antara  pengaruh  pikiran  (cognitive),  perilaku  (behavior),  dan 

kejadian sekitar, di mana manusia melakukan aspek pertukaran dalam 

hidup mereka.  

Sedangkan Engel, Blackwell dan Miniard (1993) dalam Sumarwan 

(2004:25) mengartikannya sebagai perilaku konsumen sebagai tindakan 
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yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mongkonsumsi, dan 

menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang 

mendahului dan mengikuti tindakan ini. 

  Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, perilaku 

konsumen akan  berubah  dari  waktu  ke  waktu  sesuai  dengan  yang  

dipikirkan  (cognitive), dirasakan (affective), dan yang dilakukan 

(conative) oleh konsumen. Oleh karena itu dalam  pengembangan  strategi  

pemasaran,  sifat  perilaku  konsumen  yang  dinamis tersebut merupakan 

isyarat bahwa seorang manajer pemasaran yang hendaknya selalu 

mengevaluasi keberhasilan kinerja pemasarannya. 

 

2. Keputusan Pembelian 

Keputusan konsumen untuk memodifikasi, menunda, atau 

menghindari suatu keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh resiko 

yang dirasakan (Perceived Risk). Besarnya resiko yang dirasakan berbeda-

beda menurut besarnya uang yang dipertaruhkan, besarnya ketidakpastian 

atribut, dan besarnya kepercayaan diri konsumen. 

Konsumen mengembangkan rutinitas tertentu untuk mengurangi 

resiko, seperti penghindaran keputusan, pengumpulan informasi dari 

teman-teman, dan preferensi atas merek dalam negeri dan garansi. 

Pemasar harus memahami faktor-faktor yang menimbulkan perasaan 

adanya resiko dalam diri konsumen dan memberikan informasi serta 

dukungan untuk mengurangi resiko yang dirasakan. 
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  Menurut Swastha (2000:14) pengertian pembelian adalah salah 

satu tahap dari keseluruhan proses mental dan kegiatan-kegiatan fisik 

lainnya yang terjadi dalam proses pembelian pada suatu periode dan waktu 

tertentu serta pemenuhan kebutuhan tertentu atau dengan kata lain 

merupakan suatu rangkaian tahapan yang diambil oleh seorang konsumen.  

  Analisis suatu proses pembelian merupakan suatu rangkaian tahapan 

yang diambil oleh seorang konsumen. Adapun model yang penulis 

kemukakan di sini adalah model yang dikemukakan oleh Kotler dan keller 

(2008:235) sebagai berikut: 

MODEL LIMA TAHAP PROSES PEMBELI 

 

 

 

Gambar 2.1 

Tahap Proses Pengambilan Keputusan 

Sumber: Kotler dan Keller (2008:235) 

 

Tahap proses pengambilan keputusan: 

a) Pengenalan masalah. Pada tahap ini konsumen mempersiapkan 

perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan situasi aktual yang 

memadai untuk membangkitkan dan mengaktifkan proses keputusan. 

b) Pencarian informasi. Konsumen mencari informasi yang disimpan 

dalam ingatan (pencarian internal) atau mendapatkan informasi yang 

relevan dengan keputusan dari lingkungan (pencarian eksternal). 
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c) Evaluasi alternatif. Konsumen mengevaluasi pilihan berkenaan dengan 

manfaat yang diharapkan dan menyempitkan pilihan hingga alternatif 

yang dipilih. 

d) Keputusan pembelian. Konsumen memperoleh alternatif yang dipilih 

atau pengganti yang dipilih atau pengganti yang dapat diterima bila 

perlu. 

e) Perilaku setelah membeli. Pada tahap ini konsumen mengevaluasi 

alternatif yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan dan harapan segera 

sesudah digunakan. Bila memnuhi kebutuhan maka konsumen akan 

melakukan pembelian secara berulang-ulang. Sebaliknya, bila tidak 

sesuai dengan harapan maka konsumen tidak akan membeli produk 

tersebut. 

 

3. Belanja impulsif 

a. Pengertian belanja impulsif 

Pada umumnya kegaitan berbelanja adalah kegaitan yang 

direncakan sejak awal sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan tetapi 

melihat fenomena berbelanja saat ini, banyak konsumen yang 

melakukan impulse buying yaitu pembelian yang dilakukan tanpa ada 

rencana atau niat terlebih dahulu. Produk-produk impulse buying 

kebanyaka produk dengan harga murah yang tidak terduga. Strategi ini 

diterapkan untuk meningkat keinginan belanja konsumen sehingga 

melebih kegiatan belanja dari yang direncakan semula. 
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Assael (1995:154), berpendapat bahwa impulse buying behavior 

merupakan pembelian dimana konsumen tidak merencakan pembelian 

dengan dorongan hati atau sebuah prilaku berdasarkan pada desakan 

kuat dan terus menerus. Hawkins (2004:607), berpendapat bahwa 

impulse buying behavior adalah keputusan pembelian sebelum masuk 

toko. Loundon dan Bita (1993:568) juga menjelaskan bahwa impulse 

merupakan proses irasional yang mendesak untuk keberahasilan 

kepuasan secara spontan.  

Demikian halnya juga Engel (1995:202)  berpendapat bahwa 

impulse buying behavior terjadi ketika konsumen mengalami desakan 

tiba-tiba menyebabkan konsumen berbeda dalam kondisi ketidak 

seimbangan psikologis yaitu saat kondisi dimana konsumen 

kehilangan control untuk sementara waktu, konsumen mungkin 

mengalami konflik psikologis dan perjuangan pertimbangan kepuasan 

dengan konsekuensi jangka panjang dari pembelian, konsumen 

mengurangi evaluasi pengetahuan tentang produk dan terakhir 

konsumen sering kali konsumen membeli secara spontan tanpa 

mempertimbangkan konsekuensi di masa depan. 

Tidak jauh berbeda dengan Schiffman dan Kanuk (2007:511) 

yang mengatakan impulse buying merupakan keputusan yang 

emosional atau menurut desakan hati. Emosi dapat menjadi sangat kuat 

dan kadangkala berlaku sebagai dasar dari motif pembelian yang 

dominan. Mowen dan Minor, (2001:65) juga menambahkan bahwa 
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impulse Buying adalah tindakan membeli yang dilakukan tanpa 

memiliki masalah sebelumnya atau niat membeli yang terbentuk 

sebelum memasuki toko.  

Sedangkan Kacen dan Lee (2002:163) mendifinisikan belanja 

impulsif sebagai belanja yang tidak direncanakan, dikategorikan 

sebagai: 1) pengambilan keputusan yang berulang-ulang; 2) sebagai 

sifat subyektif yang menyimpang dalam upaya untuk memiliki sesuatu 

sesegera mungkin. 

Dari beberapa pendapat diatas apat disimpulkan bahwa kegiatan 

impulse buying merupakan kegiatan tanpa ada rencana dari awal yang 

lakukan oleh konsumen. Kegiata tersebut murni terbentuk saat berada 

di dalam toko karena adanya ketertarikan pada objek. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja impulsif 

Impulse buying bukan sebuah perilaku yang muncul tanpa ada 

faktor yang mempengaruhinya, beberpa faktor yang mempengaruhi 

emosional konsumen sehingga melakukan impulse buying seperti 

yang dikatakan oleh Semamora (2003:29), berpendapat bahwa 

impulse buying meruapakan salah satu bentuk dan tipe prilaku 

pembelian kosnumen. Engel juga menjelaskan bahwa impulse buying 

behavior dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu pengaruh lingkungan 

dan perpedaan individu. Pengaruh lingkungan terdriri dari budaya, 

kelas social, pengaruh pribadi, keluarga dan situasi. Sedangkan 

perbedaan individu terdiri dari sumber daya konsumen, motivasi, dan 
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keterlibatan, pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya, hidup dan 

demografi.  

Hal tersebut juga diperkuat oleh pendapat Loudon dan Bita 

(1993: 569) bahwa kepribadian dan konsep diri konsumen, demografi, 

dan karakteristik sosial ekonomi berpengaruh terhadap impulse 

buying behavior. 

Indarjati (2003:5) mengemukakan dasar pada prilaku 

pembelian yang impulse terjadi ketika sesorang mengabaikan 

pemikiran rasional, maka dapat dikatakan bahwa yang 

melatarbelakangi orang berprilaku Impulsif ialah: 

1. Motivasi psikologis khususnya untuk menaikan self-image 

2. Pembelian secara impulsive sering dilakukan untuk memuaskan 

kebutuhan akan kesenangan atau hedonis. 

3. Pembelian secara impulsive terdorong oleh karena adanya 

kemurahan hati atau sikap dermawan dari seseorang. 

4. Dari segi produk, dimana produk tersebut mampu memberikan 

persepsi tertentu pada konsumen. 

5. Serta dari aspek gender, dimana akan lebih banyak melakukan 

pembelian impulsive terhadap produk-produk yang dapat 

mengekspresikan nilai emosional dan penampilan dan laki-laki 

akan lebih membeli produk yang mampu menggambarkan 

kemandirian dan aktivitas yang dikeluarkan. 
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Dari berbagai faktor yang mempengaruhi kegiatan impulsif diatas, 

membuktikan bahwa impulse buying lebih banyak di pengaruhi secara 

individu tetapi ada juga faktor lingkungan yang mepengaruhi, 

sehinnga dapat di simpulkan bahwa semua faktor baik internal 

maupun ekternal mepengaruhi impulse buying. 

c. Tipe-tipe belanja impulsif 

Seperti tertulis diatas, belanja impulsif merupakan pembelian yang 

tidak secara khusus direncanakan. Konsumen melakukan pembelian 

impulse tidak selalu memmpunyai alasan yang sama, hal ini membuat 

kegiatan belanja impulse mempunyai beberapa tipe yang di jelaskan 

oleh Loundon dan Bitta (1993:567) mengemukakan  tipe-tipe impulse 

buying sebagai berikut: 

1. Pure Impulse – dalam belanja impulsif jenis ini, pembeli tidak 

mengikuti pola pembelian yang biasa ia lakukan (membeli tanpa 

melakukan pertimbangan). 

2. Suggestion Impulse – dalam kategori belanja impulsif jenis ini 

pembeli tidak mengetahui mengenai suatu produk tetapi mungkin 

memerlukannya ketika pertama kali melihat produk tersebut. 

3. Reminder impulse – pada belanja impulsif jenis ini pembeli 

melihat suatu produk dan teringat bahwa stok dirumah sudah  

perlu beli lagi. 

4. Planned Impulse – dalam belanja impulsif kategori ini, pembeli 

memasuki toko dengan harapan dan intensi untuk melakukan 
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transaksi pembelian berdasarkan harga khusus, kupon dan 

kesukaan. 

Dari penjelasan tipe-tipe belanja implusif diatas dapat di simpulkan, 

bahwa setiap alasan konsumen jika melakukan belanja impulsif 

berbeda-berbeda, atau dapat di kelompokkan berdasarkan tipe-tipe 

diatas. 

d.  Karakteristik perilaku belanja impulsif 

    Impulse buying behavior seorang konsumen juga memiliki 

karakteristik atau ciri-ciri yang menjelaskan apa saja penyebab 

prilaku konsumen sehinnga dapat melakukan impulse buying yang 

dijelaskan oleh Engel et al. (1995:203) berpendapat bahwa impulse 

buying behavior memliki beberapa karakteristik sebagai berikut: 

1. Spontanitas.  Pembelian  ini  tidak  diharapkan  dan  memotivasi  

konsumen untuk membeli sekarang, sering sebagai respons 

terhadap stimulasi visual yang langsung di tempat penjualan.  

2. Kekuatan,  kompulsi,  dan  intensitas.  Mungkin  ada  motivasi  

untuk mengesampingkan semua yang lain dan bertindak dengan 

seketika.  

3. Kegairahan  dan  stimulasi.  Desakan  mendadak  untuk  membeli  

sering disertai  dengan  emosi  yang  dicirikan  sebagai  

“menggairahkan”, “menggetar-kan,” atau “ liar.” 
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4. Ketidak  pedulian  akan  akibat.  Desakan  untuk  membeli  dapat  

menjadi begitu sulit ditolak sehingga akibat yang mungkin 

negatif diabaikan.   

 

4. Produk 

a. Pengertian produk 

Menurut Kotler & Keller (2007 : 4), memberikan definisi 

tentang produk sebagai berikut, “ produk adalah segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan kedalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai 

atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan suatu keinginan / semua 

kebutuhan “. Produk-produk yang dipasarkan meliputi barang fisik, 

jasa, pengalaman, acara-acara, orang, tempat, property, organisasi, dan 

gagasan. 

Sedangkan menurut Stanton dalam Juliadi (2003 : 242), 

memberikan definisi produk sebagai berikut, “ produk adalah 

sekumpulan atribut yang nyata dan tidak nyata di dalamnya suatu 

tercangkup oleh warna, harga, kemasan, plastic, pengecer dan 

pelayanan dari pabrik serta pengecer yang mungkin diterima oleh 

pembeli sebagai sesuatu yang bisa memuaskan keinginannya “. 

Seseorang membeli produk bukan hanya sekedar ingin 

membeli produk tersebut, melainkan karena manfaat yang diberikan 

oleh barang dan jasa tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan, 

keinginan dan selera konsumen. Konsep produk tidak hanya terbatas 
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pada benda fisik. Segala sesuatu yang memberi jasa, yakni memenuhi 

kebutuhan bisa disebut sebuah produk. Produk mencakup pula orang, 

tempat, organisasi, kegiatan, gagasan, disamping barang dan jasa. 

b. Lima tingkatan produk 

Dalam merencanakan tawaran pasarnya, pemasar perlu 

memikirkan secara mendalam lima tingkat produk. Masing-masing 

tingkat menambahkan lebih banyak nilai pelanggan, dan kelimanya 

membentuk hierarki nilai pelanggan (customer value hierarchy).  

Menurut Kotler & Keller ( 2007 : 4 ) Lima tingkat produk itu 

antara lain : 

1. Manfaat inti ( Core Benefit ). Adalah layanan atau manfaat 

mendasar yang sesungguhnya dibeli pelanggan. 

2. Produk dasar ( Basic Product ). Tingkat kedua, pemasar harus 

mengubah manfaat inti menjadi produk dasar. 

3. Produk yangt diharapkan ( Expected Product ). Yaitu beberapa 

atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembelli ketika 

mereka membeli produk. 

4. Produk yang ditingkatkan ( Augmented Product ). Pada tingkat ini 

produk melampaui harapan pelanggan. 

5. Calon produk ( Potential Product ). Yang meliputi segala 

kemungkinan peningkatan dan perubahan yang mungkin akan 

dialami produk atau tawaran tersebut pada masa mendatang. 
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c. Atribut produk 

Pengertian atribut menurut Trout (2000 : 95) yaitu “Atribut 

merupakan sebuah karakteristik, yang khusus, atau pembeda dari 

penampilan seseorang atau sebuah benda”. Berdasarkan pengertian 

tersebut atribut produk itu sendiri berarti sebuah karakteristik khusus 

yang membedakan satu produk dengan produk lainnya. 

Menurut Armstrong dan Kotler (2007 : 206), Atribut Produk 

merupakan pengembangan suatu produk atau jasa yang melibatkan 

penentuan manfaat yang akan diberikan. Dengan demikian atribut 

suatu produk tentu akan berubah-ubah sesuai dengan kecerdikan 

produsen melihat keinginan konsumennya.  

Atribut produk memiliki Karakteristik-karakteristik. Adapun 

menurut Armstrong dan Kotler (2007 : 206) karakteristik atribut 

produk terdiri dari :  

1. Kualitas Produk (Product Equality) 

2. Fitur Produk (Product Features) 

3. Gaya dan Rancangan Produk (Style and Design). 

 

5. Kemasan 

a. Pengertian kemasan 

Menurut Klimchuk dan Krasorvec (2007:33), desain kemasan 

adalah bisnis kreatif yang mengkaitkan bentuk, struktur, material, 

warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi 
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produk agar produk dapat dipasarkan. Desain kemasan berlaku untuk 

membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, 

mengindentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Pada 

akhirnya desain kemasan berlaku sebagai pemasaran  produk  dengan  

mengkomunikasikan  kepribadian  atau  fungsi produk konsumsi 

secara unik. 

Kemasan memiliki dampak fisik dan psikologis: dampak fisik adalah 

sebagai wadah dan pelindung yang aman dan nyaman, sedangkan psikologis 

karena tampilan kemasan dapat menimbulkan kesan tertentu bagi para 

konsumen yang akan mempengaruhi prefensi mereka terhadap produk yang 

dikemas. Keegan dan Green (2005:344) menggambarkan dampak psikologis 

dari kemasan dengan mengutip ucapan Bernd Schmitt, direktur Center on 

Global Brand leadership dari Universitas Colombia yang mengatakan 

“kemasan-kemasan menciptakan sebuah pengalaman bagi pelangganyang 

melampaui manfaat-manfaat fungsional dari pemajangan dan perlindungan 

objek.” (packages are creating an experience for the customer that goes 

beyond the functional benefits of displaying and protecting the object).  

Menurut fungsinya, kemasan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) 

jenis yaitu: 

1. Kemasan premier yaitu kemasan yang berhubungan langsung 

dengan produk dan berfungsi sebagai wadah dan pelindung produk. 

2. Kemasan sekunder adalah kemasan yang berfungsi terutama 

sebagai wada dari sejumlah kemasan primer. 
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3. Kemasan tertier yaitu kemasan yang berfungsi sebagai wadah dan 

pelindung bagi kemasan sekunder dalam pengiriman produk 

terutama untuk jarak jauh seperti ekspor ke pasar internasional. 

  Contoh kemasan primer adalah botol plastik, botol gelas, 

kaleng atau karton untuk produk minuman dan makanan; contoh 

kemasan sekunder adalah kemasan karton, kayu atau palastik untuk 

wadah dan pelindung sejumlah produk dengan kemasan primer 

sehingga mudah dan aman untuk dibawa dan disimpan; sedangkan 

kemasan tertier yang popular pada saat ini, terutama untuk transportasi 

jarak jauh adalah container.  

  Keegan dan Green (2005:344) mengatakan bahwa “eco-

packaging” merupakan sebuah isu utama pada saat ini, dan para 

desainer kemasan harus memperhatikan isu ini seperti misalnya daur 

ulang (recycling). Bagi para konsumen, mereka terutama memerlukan 

kemasan yang aman dan nyaman. Aman dari bahaya kimiawi (yaitu 

reaksi kimia antara produk dengan kemasan yang dapat 

membahayakan kesehatan) dan fisik (yaitu aman dari kemungkinan 

mengalami kecelakaan fisik ketika membuka kemasan). Nyaman 

dalam arti mudah dibuka dan praktis. Keamanan bagi konsumen 

merupakan salah satu perhatian pemerintah mengeluarkan peraturan-

peraturan dan perundang-undangan yang mengatur perlindungan bagi 

para konsumen. 
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b. Prinsip dasar kemasan  

Dalam desain kemasan, prinsip dasar desain disesuaikan untuk  

memenuhi tujuan setiap tugas-tugas desain. Panduan ini membantu  

mendefinisikan  bagaimana  warna,  tipografi,  struktur,  dan  citra  

diaplikasikan dalam suatu tata letak desain untuk menciptakan kesan 

keseimbangan,  intensitas,  proporsi,  dan  penampilan  yang  tepat. 

Inilah  yang  membuat  elemen-elemen  desain membentuk  atribut 

komunikatif suatu desain kemasan. 

Ada  banyak  variabel  yang  mempengaruhi  bagaimana  dan 

mengapa  desain  kemasan  menarik  konsumen.  Periset  konsumen 

menghabiskan  waktu  yang  banyak  untuk  menganalisis  

variabelvariabel  ini.  Dari suatu  perspektif  desain  murni 

(memindahkan variabel pemasaran lain seperti harga, lokasi, dan 

kesetiaan merek) terdapat  elemen-elemen  penting  yang  menangkap  

perhatian konsumen  dengan  sangat  baik  dan  menerobos  

kerumunan  visual dalam kompetisi ritel. (Klimchuk dan Krasovec, 

2006:82). 

c. Tata letak desain kemasan 

Desain dua dimensi dimulai dengan suatu pemahaman 

mengenai tata letak, yaitu susunan elemen-elemen desain kemasan 

yang memiliki tujuan untuk membentuk komunikasi visual. Tujuan 

pokok tata letak adalah untuk menciptakan organisasi visual yang 
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memuasakan, menstimulasi, menggugah pikiran, dan nyaman bagi 

mata (Klimchuck dan Krasovec, 2006:79). 

Menurut Klimchuk dan Krasovec (2007:80) prinsip desain 

mengenai tata letak desain kemasan yang efektif terdiri atas: 

1. Keseimbangan 

Keseimbangan adalah konvergensi elemen-elemen atau bagian-

bagian untuk menciptakan suatu desain yang membuat penampilan 

“keseluruhan”. Keseimbangan visual bisa diciptakan secara simetris 

maupun asimetris. 

2. Kontras 

Kontras diciptakan ketika elemen-elemen ditempatkan 

sedemikian rupa sehingga menekankan perbedaan. Kontras bisa berupa 

bobot, ukuran, skala, warna, nilai, atau dinamika positif dan negatif 

suatu ruang. 

3. Intensitas 

Intensitas adalah keseimbangan antar elemen yang 

berseberangan. Suatu tata letak yang menggunakan prinsip intensitas 

dapat menstimulasi ketertarikan visual dengan memberikan penekanan 

lebih pada salah satu elemen. 

4. Positif dan Negatif 

Positif dan negatif mengacu pada hubungan yang berlawanan 

antar elemen-elemen desain dalam suatu komposisi. Objek atau elemen 
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menunjukkan bagian positif dan ruangan atau lingkungan di mana 

elemen berada menjadi bagian negatif. 

5. Nilai 

Nilai diciptakan oleh terang atau gelapnya warna. Menerapkan 

prinsip nilai merupakan cara yang berguna untuk mengontrol perhatian 

pembeli atau pengamat melalui kontras terang dan gelap. 

6. Bobot 

Bobot mengacu pada ukuran, bentuk, dan warna visual dalam 

kaitannya dengan elemen-elemen lain. 

7. Posisi 

Posisi adalah penempatan elemen-elemen dalam kaitannya 

antara satu elemen dengan elemen lainnya dalam format visual. Posisi 

menciptakan poin fokus yang selanjutnya mengarahkan mata pembeli 

atau pengamat. 

8. Urutan (alignment) 

Pengurutan adalah penyusunan elemen-elemen visual dalam 

pengelompokkan logis yang nyaman bagi persepsi manusia dan secara 

visual mendukung alur informasi. 

9. Hirarki 

Hirarki diciptakan dengan pengorganisasian elemen-elemen 

visual dalam tahap-tahap atau tingkatan urutan kepentingan. Tingkat 

dominasi yang diberikan ke elemen dapat dikomunikasikan secara 

visual melalui ukuran, bobot, nilai, posisi, urutan, dan skala. 
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10. Tekstur 

Suatu komposisi dua dimensi dapat mengkomunikasikan tekstur 

melalui pemakaian gaya desain. Tekstur bisa memberikan suatu 

kedalaman komposisi atau dapat mensimulasikan kualitas fisik seperti 

halus, kasar, atau berbutir. 

d. Daya tarik kemasan 

Setiap  kemasan  harus  memiliki  daya  tarik  bagi  pelangan  

jika Kemasan tersebut diharapkan berfungsi dengan baik, hal ini sangat 

penting  sekali  pada  penjualan  di  supermarket  yang  ketentuannya 

adalah  memilih  produk  sendiri,  sehingga  kemasan  harus  menjual 

Iangsung  kepada  pembeli  dari  Iemari  pajang.  Kemasan  harus 

menarik  untuk  dilinat  dan  menggugah calon  konsumen  untuk 

menjangkau  dan  mengambilnya. Kemasan sebaiknya bisa memberi 

keyakinan pada calon konsumen, harus menjual dengan tepat, dan harus 

menjamin produk menjual dirinya sendiri. Menurut  Klimchuck  dan  

Krasovec dalam  buku Desain  Kemasan  (2006:82) ada  empat  penarik  

perhatian  utama yaitu: 

1. Warna 

   Warna merupakan perangsang yang paling penting yang 

menciptakan daya  tarik  visual  dan  daya  tarik  pada calon 

konsumen. Hal ini merupakan bagian yang sangat penting dari 

desain  sebuah kemasan.  Klimcuck  dan  Krasovec  (2006:107) 

berpendapat  bahwa  konsumen  lebih  mengidentifikasi warna 
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kemasan  atau  produk  sebelum  fitur  visual  lainnya.  Warna 

membedakan  kepribadian,  menarik  perhatian  ke atribut-atribut 

lainnya,  dan  memungkinkan  untuk  membuat  perbedaan  dari 

kompetitor  dalam  lingkungan  ritel  yang  ramai.  Keputusan 

pembelian sering dibuat berdasarkan hal tersebut.  

        Warna merupakan bagian penting dari dalam desain 

kemasan dan bermanfaat dalam penjualan, ada beberapa manfaat 

warna bagi kemasan antara Iain: 

a) Sasaran  pertama  dari  sebuah  kemasan ialah  mudah  dilihat 

mata dan warna lah yang bisa mencapai ini. 

b) Efek psikologis dari warna membantu menjamin tingkat 

perhatian yang maksimal.  

c) Warna kemasan harus rnempengaruhi orang untuk 

memandangnya dari dekat dan membelinya. 

d) Warna dapat memudankan tulisan dibaca. 

e) Warna membantu mengkoordinasikan kemasan dengan bentuk 

promosi Iainya, khususnya televisi. 

2. Struktur Fisik atau Bentuk 

    Bentuk  sebuah  kemasan  merupakan  pendorong  utama 

yang membantu menciptakan seluruh daya tarik visual. Namun, 

tidak  ada prinsip  baku  yang  menentukan  bentuk  fisik  dari 

sebuah  kernasan  karena  ini  biasanya  ditentukan  oleh  sifat 

produknya,  pertimbangan  mekanis,  kondisi  penjualan, 
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pertimbangan pemajangan, dan oleh cara penggunaan tersebut. 

Aspek-aspek  yang  perlu diperhatikan dalam membuat suatu bentuk 

antara lain: 

a) Bentuk yang sederhana Iebih disukai daripada bentuk yang 

rumit  

b) Suatu  bentuk  yang  teratur  akan  memiliki  daya  tarik  Iebih 

daripada yang tidak teratur yang bisa mengakibatkan suatu 

hambatan  mental  seningga  mendorong calon  konsumen 

beralin ke produk Iain. 

c) Suatu  bentuk  yang  tidak  seimbang  tidak  akan 

menyenangkan. 

d) Bujur  sangkar  lebih  disukai  daripada  persegi  panjang,  dan 

kotak  yang  mempunyai  dasar  bujur  sangkar  lebih disukai 

daripada  yang  tidak.  Ini  sangat  penting  bila  kemasan 

dikelompokkan bersama pada sebuah rak. 

e) Bentuk seharusnya menyentuh hati dan Iembut 

f) Sebuah bentuk yang cembung Iebih disukai daripada bentuk 

yang  cekung,  yang  berbentuk  cembung  memiliki  kualitas 

perasaan mengundang seseorang untuk mengambilnya. 

g) Bentuk  bulat  Iebih  disukai  para  wanita  daripada  bentuk 

segitiga, sedangkan bentuk yang bersiku Iebih disukai Ielaki. 

h) Bentuk  seharusnya  mudah  terlihat  dan  tidak  berdistorsi 

apabila dipandang dari Iuar. 
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Bentuk  sebuah  kemasan  tentu  saja  berpengaruh terhadap  

penjualan,  dan  pengalaman  menunjukan  bahwa perubahan 

bentuk dari sebuah kemasan menimbulkan suatu perbedaan.  

Bentuk  juga  merupakan  bagian  dari  desain, tetapi  ditekankan  

bahwa  kebutuhan  pemasaran  harus merupakan  preferensi  

dibanding  pertimbangan  visual  yang murni. 

3. Simbol/Logo 

    Istilah  logo  merupakan  sebutan  secara  umum.  Jika  

dilihat lebih spesifik, logo bisa berupa rangkaian huruf, bentuk 

gambar, atau  gabungan  huruf  dan  gambar.  Logo  yang  berupa  

olahan huruf disebut logotype dan logo yang berwujud gambar 

disebut logogram.  Logo  yang  memuat  rangkaian  huruf  dan  

gambar tidak memiliki sebutan khusus. Secara lazim ketiga jenis 

symbol tersebut disebut logo. 

4. Tipografi 

     Dalam  desain  kemasan,  tipografi  adalah  medium  utama 

untuk mengkomunikasikan nama, fungsi, dan fakta produk bagi 

konsumen luas. Pemilihan tipografi, tata letak, dan penerapan huruf 

dan kata-kata mempengaruhi bagaimana cetakan dibaca. Akhirnya  

tipografi  pada  desain  kemasan  menjadi  salah  satu elemen paling 

penting dari ekspresi visual produk.  

Menurut  Klimchuck  dan  Krasovec  (2006: 92)  Tipografi 

dalam desain  kemasan  digunakan  untuk  mengkomunikasikan 
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pesan pemasaran pada media tiga dimensi dan awalnya terlihat dari  

kejauhan  oleh  konsumen  masyarakat  dari  berbagai  latar budaya, 

sosial  dan  etnis  yang  berbeda  dalam  waktu  yang singkat, aturan 

tipografi diarahkan oleh masing-masing individu.  

Tipografi dalam kemasan haruslah: 

a) Dapat dibaca dan mudah dibaca dari jarak beberapa kaki 

jauhnya. 

b) Didesain pada skala dan bentuk struktur tiga dimensi. 

c) Dapat  dimengerti  oleh  sejumlah  pengamat  yang berbeda-

beda latar belakangnya. 

d) Dapat  dipercaya  dan  informatif  dalam mengkomunikasikan 

informasi produk. 

e. Indikator desain kemasan 

Ada banyak variabel yang mempengaruhi bagaimana dan 

mengapa desain kemasan menarik konsumen. Periset konsumen 

menghabiskan waktu yang banyak untuk menganalisis variabel-variabel 

ini. Dari suatu perspektif desain murni (memindahkan variabel murni 

pemasaran lain seperti harga, lokasi, dan kesetiaan merek) terdapat 

elemen-elemen penting yang menangkap perhatian konsumen dengan 

sangat baik dan menerobos kerumunan visual dalam kompetisi ritel.  

Menurut Klimchuck & Krasovec (2007:82), variabel desain 

kemasan terdiri dari beberapa dimensi yang membangun antara lain: 



31 
 

 
 

1. Dimensi desain grafis terdiri dari nama merek, warna, tipografi dan 

gambar. 

2. Dimensi desain struktur terdiri dari bentuk, ukuran dan material. 

3. Dimensi informasi produk.  

  

C. Kerangka pemikiran 

Menurut mashuri dan zainuddin (2008:12) kerangka berpikir atau 

juga disebut sebagai kerangka konseptual merupakan model konseptual 

dengan bagimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

didentifikasi sebagai masalah penting. 

Kerangka pemikiran yang dibangun dalam penelitian ini adalah 

pembelian yang dilakukan konsumen pada suatu produk dipengaruhi oleh 

karakteristik kemasan produk yang ditawarkan produsen dan akan 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja impulsif. Berikut 

adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini: 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

Sumber: Wiguna (2007) 

 

 Menurut Klimchuck dan Krasovec (2007:82) variabel desain 

kemasan terdiri dari desain grafis, desain struktur dan informasi produk. 

Dari ketiga variabel-variabel tersebut akan diketahui variabel manakah 

yang berpengaruh signifikan terhadap belanja impulsif. 

 Dari kerangka pikir diatas menurut Wiguna bahwa desain kemasan  

mempunyai dampak yang positif terhadap belanja impulsif. Yang mana 

belanja impulsif terjadi karena sifat irasional dari konsumen dan desain 

kemasan  sengaja dirancang sedemikian rupa  untuk mempengarui hal 

tersebut. 

 

 

Desain 

grafis 

Desain 

struktur 

Informasi 

produk 

Desain kemasan Belanja impulsif 



33 
 

 
 

D. Hipotesis penelitian 

 Menurut Arikunto (2002 : 64) “Hipotesis merupakan suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data 

yang terkumpul”. 

 Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 

merupakan jawaban sementara dan masih harus dibuktikan kebenarannya 

melalui penelitian lebih lanjut.  

Berikut hipotesis dalam penelitian ini: 

1. Desain kemasan yang terdiri dari desain grafis, desain kemasan dan 

informasi produk pada berpengaruh signifikan terhadap belanja impulsif. 

2. Desain grafis adalah indikator variabel desain kemasan yang paling 

berpengaruh signifikan terhadap belanja impulsif. 


