
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia fashion di Indonesia bisa dikatakan berkembang sangat pesat dalam 

beberapa dekade terakhir. Hal ini didukung berbagai segi baik kreativitas dan 

inovasi desainer muda yang semakin potensial, tingkat perekonomian yang 

membaik, sektor ritel yang berkembang pesat. Dengan pesatnya perkembangan 

fashion saat ini membuat masyarakat mengikuti perkembangan fashion, bahkan 

bukan sekedar mengikuti namun menjadi suatu kebutuhan masyarakat modern di 

masa sekarang untuk bergaya dan trendi. Dengan memanfaatkan ini produsen 

dapat dengan mudah membaca situasi, dimana masyarakat menjadikan fashion ini 

sebagai suatu kebutuhan. 

Pembeli membeli produk baik direncanakan atau tidak direncanakan pada 

sebuah toko. Toko menjual ratusan bahkan ribuan produk sehari-hari yang 

dibutuhkan dan konsumen mengkonsumsi produk tersebut dengan biaya dari 

pendapatan mereka. Berapa banyak dan berapa kali kunjungan ke toko untuk 

membeli produk tergantung atas pendapatan mereka. Biasanya terlihat bahwa 

pembeli membeli produk yang tidak mereka rencanakan, dan fenomena pembelian 

tidak  direncanakan disebut sebagai impulse buying (Tirmizi, et al.  2009).  

Fenomena perilaku impulse buying merupakan hal yang biasa dalam 

kehidupan kita sehari-hari, hal itu dapat terjadi pada banyak golongan produk. 

Pengaruh yang besar dari impulse pada pembelian konsumen membuat hal 
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tersebut penting untuk diteliti.  Impulse buying didefinisikan sebagai pembelian 

yang tidak direncanakan yang dicirikan oleh (1) pembuatan keputusan relatif 

cepat, dan (2) bias subjektif langsung mendukung kepemilikan (Park, et al. 2006).  

Seperti kebanyakan konsumen melihat produk yang sulit dicari ditemukan 

maka konsumen tersebut akan membeli produk tersebut meskipun ia tidak 

merencanakan pembelian tersebut yang menyebabkan terjadinya impulse buying. 

Mereka langsung melakukan pembelian karena ketertarikan pada merek atau 

produk saat itu juga. Konsumen cenderung untuk membeli secara spontan, reflek, 

tiba-tiba, dan otomatis. Impulse buying dapat disebabkan oleh beberapa hal, 

seperti display yang menarik ataupun karena harga diskon.  

Dalam kasus pembelian tak terencana, konsumen akan masuk dulu ke 

dalam toko untuk mencari dan mengevaluasi informasi yang ada di dalamnya 

seperti informasi potongan harga dan produk baru. Kadang kosumen akan 

mencoba dan membandingkan produk-produk yang menjadi pusat perhatiannya. 

Pemahaman mengenai perilaku impulse buying dapat memberikan pedoman bagi 

retailer dalam mengembangkan strategi yang menimbulkan peluang dalam 

berbelanja.  

Lifestyle merupakan pola hidup seseorang di dunia yang terungkap pada 

aktivitas, minat, opininya. Minat manusia dalam berbagai barang yang 

dipengaruhi oleh gaya hidupnya dan barang yang mereka beli mencerminkan gaya 

hidup tersebut (Kotler dan Amstrong, 2001). Fashion involvement adalah 

keterlibatan seseorang dengan suatu produk fashion karena kebutuhan, 
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kepentingan, ketertarikan dan nilai terhadap produk tersebut (Japarianto dan 

Sugiono, 2011).  

Pakaian merupakan salah satu jenis produk yang disinyalir dapat membius 

dan membuat individu berfikir untuk membeli tanpa pertimbangan panjang. 

Namun seiring dengan sistem kebudayaan yang mulai berkembang kegunaan 

pakaian ditambah dengan fungsi sosial. Selain itu pakaian juga dapat 

mempengaruhi karakteristik sebagai produk yang dapat memberikan kenyamanan 

emosional dan dapat memberikan simbolisasi dalam hubungannya dengan orang 

lain.  

 Saat ini iklim industri fashion ritel di Indonesia kian kompetitif. Hal 

tersebut berawal dari keberadaan pasar tradisional yang mulai tergeser oleh 

munculnya berbagai jenis pasar modern, sehingga berbagai macam pusat 

perbelanjaan eceran bermunculan dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. 

Malang sebagai kota besar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya merupakan 

salah satu kota dengan kemajuan pesat di bidang perdagangan, hal ini ditandai 

dengan pembangunan pusat perbelanjaan dan diperkirakan akan terus bertambah 

tiap tahunnya.  

Beberapa contoh bentuk pusat perbelanjaan modern misalnya mall, 

supermarket, department store, shopping center, dan hypermarket. Salah satu 

usaha yang telah berkembang pesat saat ini adalah usaha ritel dalam bentuk 

department store. Bertambahnya shopping centre di Malang dari tahun ke tahun 

menjadikan peluang bisnis bagi para pelaku bisnis terutama dibidang fashion 

karena banyak pengunjung yang berkunjung ke shopping centre, dimana sebagian 
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besar pengunjung yang berkunjung karena ingin berbelanja pakaian. Fenomena 

tersebut menyebabkan kebanyakan mall yang ada menjual berbagai jenis fashion 

department store yang ada. 

Nevada, salah satu merek unggulan milik Matahari Department Store, 

yang kembali meraih Top Brand Award 2014 setelah tahun 2013 lalu juga 

menerima penghargaan yang sama namun dari kategori yang berbeda. Merek ini 

mendapat pengakuan dari 51% responden dalam studi konsumen baru-baru ini, 

sebagai merek dengan mode terdepan di Indonesia, mengalahkan label utama 

lainnya. Empat merek eksklusif milik Matahari Department Store lainnya juga 

memberikan nilai lebih sehingga terus memenangkan hati konsumen dan meraih 

penghargaan industri.  

Nevada merupakan salah satu contoh private brand Matahari yang sering 

menyuguhkan program-program menarik. Dengan adanya program menarik 

tersebut, maka diharapkan dapat memicu impulse buying pada konsumen. Untuk 

mengetahui pakaian merek Nevada paling diminati konsumen di Indonesia maka 

penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan “Pengaruh Shopping Lifestyle 

dan Fashion Involvement Terhadap Impulse Buying Pada Merek Nevada (Studi 

Pada Konsumen Produk Merek Nevada di Matahari Departement Store Pasar 

Besar Malang)”. 

 



 5 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, 

maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah shopping lifestyle dan fashion involvement berpengaruh signifikan 

terhadap impulse buying pada merek Nevada di Matahari Departement Store 

Pasar Besar Malang? 

2. Diantara variabel shopping lifestyle dan fashion involvement manakah yang 

memiliki pengaruh yang dominan yang ada terhadap impulse buying pada 

merek Nevada di Matahari Departement Store Pasar Besar Malang? 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas diperoleh gambaran dimensi 

permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan 

kemampuan maka penulis perlu memberikan batasan secara jelas dan terfokus. 

Selanjutnya batasan masalah dalam penelitian ini adalah impulse buying pada 

konsumen produk Nevada Matahari di Matahari Departement Store Pasar Besar 

Malang yang berusia 20-40 tahun.  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah, maka 

penelitian ini bertujuan : 
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a. Untuk mengetahui shopping lifestyle dan fashion involvement  

berpengaruh terhadap perilaku impulse buying pada merek Nevada di 

Matahari Departement Store Pasar Besar Malang. 

b. Untuk menganalisis variabel yang berpengaruh dominan terhadap impulse 

buying pada merek Nevada di Matahari Departement Store Pasar Besar 

Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi pihak produsen 

Memahami perilaku pembelian tidak terencana yang memberikan suatu 

pedoman pada retail untuk mengembangkan strategi dalam membuat 

kesempatan saat konsumen berbelanja. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan 

penelitian sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


