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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Promosi merupakan alat bantu yang intensif yang beraneka ragam dan 

dapat dilakukan untuk memenuhi target dalam jangka waktu pendek dan 

dirancang untuk merangsang pembeli produk yang ditawarkan lebih cepat 

atau lebih kuat oleh konsumen. Adapun promosi adalah serangkaian teknik 

yang digunakan untuk mencapai sasaran-sasaran penjualan dengan 

penggunaan biaya yang efektif, dengan memberikan nilai tambah pada 

produk atau jasa kepada perantara maupun pemakai langsung, biasanya tidak 

dibatasi dalam jangka waktu tertentu (Cummins,1991). 

Promosi merupakan teknik yang dirancang untuk menjual produk, 

memberikan komunikasi informasi penjualan dan pembelian yang bertujuan 

untuk mengenalkan produk yang ditawarkan. Hal ini membuat konsumen 

mengerti tentang seluk-beluk produk tersebut (Park dan Lenon,2009). 

Promosi adalah salah satu strategi pemasaran yang dilakukan pemasar 

untuk bisa menguasai pasar sasarannya. Melalui promosi konsumen dapat 

mengenal produk-produk baru serta manfaatnya. Hal ini dapat menarik 

konsumen untuk melakukan pembelian secara tak terencana (Karbasivar dan 

Yarahmad,2011) 

Penelitian yang dilakukan Samuel (2005) menjelaskan bahwa 

lingkungan belanja dan suasana hati dapat mempengaruhi seseorang untuk 

melakukan pembelian tidak terencana.Keputusan pembelian yang dilakukan 
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tidak terencana akibat adanya rangsangan dari lingkungan pada saat 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. 

Suasana toko yang menyenangkan dan nyaman akan menarik 

perhatian konsumen untuk melakukan pembelian produk yang ditawarkan. 

perasaan senang atau positif emosional akan sangat berpengaruh terhadap 

ketertarikan mengunjungi sebuah tempat. Peter dan Olson (2008) menyatakan 

bahwa terdapat tiga keputusan utama dalam mendesain lingkungan fisik suatu 

toko adalah lokasi, tata letak, serta suasana yang ditimbulkan oleh toko. 

Konsumen yang datang ke suatu tempat penting bagi mereka untuk 

mempertimbangkan suasana yang nyaman, aman dan menyenangkan. 

Identitas sebuah toko dapat dikomunikasikan terhadap konsumen melalui 

suasana, seperti dekorasi toko secara lebih luas suasananya. meskipun suasan 

toko tidak bisa secara langsung mengkomunikasikan produk yang 

ditawarkannya dibandingkan melalui iklan, namun suasana toko merupakan 

komunikasi secara diam-diam yang dapat menunjukkan kelas sosial dari 

produk-produk yang ada ditawarkan. Sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai 

alat untuk membujuk konsumen membeli produk yang ditawarkan toko 

tersebut (Chen dan Hsieh:2010). 

Penting bagi pemasar untuk mengetahui sejauh mana suasana toko 

yang dihasilkan mampu mempengaruhi atau merangsang konsumen untuk 

berbelanja tanpa direncanakan sebelumnya. Suasana toko yang nyaman dan 
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menyenangkan dapat mempengaruhi konsumen dengan cepat untuk 

berbelanja.  

Impulse buying behavior terjadi ketika seorang konsumen mengalami 

desakan tiba-tiba yang menyebabkan konsumen tersebut dalam kondisi 

ketidak seimbangan psikologis. 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 membeli secara spontan tanpa mempertimbangkan 

masa depan (Engel, et.al, 1995:202). 

Impulse buying pada seseorang memiliki karakteristik yang berbeda-

beda yang menjelaskan penyebab konsumen melakukan impulse buying. 

Karakteristik tersebut antara lain, spontanitas, kekuatan atau motivasi, 

ketidakpedulian akan akibat, kegairahan dan stimulasi (Engel, et.al, 

1995:202).  

Robinson Departemen Store merupakan salah satu bisnis ritel yang 

bergerak pada bidang fashion. Robinson Departemen Store menawarkan 

produk seperti pakaian, sepatu, sandal, dasi, serta tas untuk berbagai usia. 

Produk yang ditawarkan ditata dengan rapi dan sesuai dengan jenisnya. Hal 

ini ditujukan untuk mempermudah setiap konsumen yang akan mencari 

kebutuhan yang diperlukan. Untuk dapat memperkenalkan produk yang 

ditawarkan, Robinson melakukan promosi dengan cara pemasangan iklan 

seperti spanduk dan baliho terletak pada sisi-sisi tertentu yang dapat dengan 
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mudah terlihat oleh para konsumen. Tidak hanya dengan pemasangan iklan, 

Robinson sendiri selalu memberikan potongan harga atau diskon besar-

besaran pada produk-produk tertentu di setiap harinya.  

Robinson Departemen Store telah tumbuh dan berkembang seiring 

dengan terus meningkatnya daya beli rata-rata masyarakat di Indonesia, 

dengan total penjualan yang setiap tahunnya mengalami kenaikan kurang 

lebih 12% per tahunnya. Bukti bahwa Robinson Departemen Store 

merupakan bisnis ritel yang terkemuka yaitu dengan adanya beberapa 

penghargaan yang telah diraihnya, antara lain Asia’s Best Compenies 2012, 

Superbrand 2012, Indonesia Best Compenies 2012, Pedagang Eceran Terbaik 

2012. (Annualreport, 2012) 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan promosi dan 

atmosfer toko terhadap perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan 

pembelian.Hal ini diambil oleh penulis karena mengingat di kota Malang ini 

banyak sekali bisnis retail yang sejenis dengan Robinson, namun Robinson 

tetap memiliki daya tarik sendiri bagi konsumennya. Sehingga setiap harinya 

fakta di lapangan Robinson Departemen Store kota Malang selalu ramai 

konsumen. Untuk itu penelitian ini penulis mengambil judul “Pengaruh 

Promosi dan Atmosfer Toko Terhadap Impulse Buying Pada Robinson 

Departemen Store Kota Malang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah pengaruh promosi dan atmosfer toko terhadap impulse buying 

secara simultan? 

2. Apakah pengaruh promosi dan atmosfer toko terhadap impulse buying 

secara parsial? 

3. Variabel manakah yang memiliki pengaruh dominan terhadap impulse  

buying? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah menganalisis dan mengetahui : 

1. Mengetahui atau menguji pengaruh promosi dan atmsofer toko terhadap 

impulse buying secara simultan. 

2. Mengetahui atau menguji pengaruh promosi dan atmsofer terhadap 

impulse buying secara parsial. 

3. Mengetahui atau menguji pengaruh dominan pada impulse buying. 

 

D. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian dibatasi pada impulse buying yang terdiri dari 

spontanitas dan ketidakpedulian akan akibat (Engel et al, 1995:203), promosi 

yang digunakan hanya melalui iklan (Tjiptono, 2004:225) dan promosi 

pejualan dalam bentuk diskon (Kotler dan Kelloer, 2003:145), serta atmosfer 
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toko yang terdiri dari warna atau tingkat pencahayaan, aroma, penempatan, 

suhu udara, kelebaran lorong, pegawai, tingkat layanan dan tramsportasi 

(Berman dan Evan, 2004:457).  

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi atau tambahan 

referensi yang berguna bagi mereka yang ingin mengetahui lebih 

mendalam mengenai pengaruh promosi dan atmosfer toko terhadap 

impulse buying. 

2.  Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah 

satureferensi atau bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pihak manajemen 

perusahaan, dalam menentukan pengembangan dan arah kebijakan 

perusahaan di masa yang akan datang. 


