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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Konsumen dalam melakukan keputusan pembelian memiliki bermacam-

macam hal dan sebab yang mendasari dan mempengaruhinya, hal tersebut 

disebabkan oleh interaksi dinamis antara pengaruh, kognisi, perilaku, dan kejadian 

di sekitar kita dimana manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup mereka 

(Peter & Oslon (2000). Setiap konsumen dalam melakukan keputusan pembelian 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu pengaruh keputusan pembelian 

konsumen adalah penataan produk yang terdapat pada gerai toko. Dalam beberapa 

kasus, kegiatan berbelanja konsumen dilakukan secara terencana, namun 

kenyataannya konsumen ada juga yang melakukan pembelian secara tidak 

direncanakan (impulse buying).  

Menurut survey yang dilakukan oleh AC Nielsen dalam majalah 

Marketing/05/V/Mei/2007 menyatakan bahwa 85% pembelanja ritel Indonesia 

yang datang ke toko ritel, terkadang atau selalu membeli barang yang tidak 

direncanakan. Menurut Stern (1962) Pembelian tidak terencana (impulse buying) 

dapat dipengaruhi oleh display product, yaitu dengan  penataan produk yang lebih 

inovatif dan juga rapi. Hal tersebut bertujuan agar konsumen merasa nyaman, 

sehingga dapat menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian. Melihat 

perkembangan pasar yang semakin pesat membuat sudah banyak toko yang 

mengarah ke self service (melayani sendiri) maka display product biasanya 
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dilaksanakan dengan sistem open display (penataan terbuka). Sistem ini bertujuan 

agar produk yang ditawarkan mudah dilihat, di jangkau dan dipilih konsumen.  

Salah satu ritel modern yang menerapkan open display  disini adalah Giant 

Hypermart dengan sistem self service dimana konsumen dapat memilih dan 

mengambil sendiri barang yang diinginkan di dalam toko, sehingga dengan 

display product yang baik dan tertata rapi mengakibatkan kecenderungan 

konsumen untuk melakukan impulse buying. Hal ini disebabkan karena konsumen 

tidak hanya melihat barang yang dicarinya namun dapat melihat keseluruhan 

barang yang ada di Giant Hypermart. 

Dalam menghadapi ketatnya persaingan antar pasar modern belakangan ini, 

Giant melakukan beberapa usaha untuk meningkatkan penjualannya dan sekaligus 

untuk tetap mempertahankan kelebihan yang dimiliki Giant, salah satunya dengan 

melakukan penataan produk atau display product yang menarik, karena akan 

dapat meningkatkan penampilan produk yang bertujuan untuk lebih menarik 

perhatian konsumen terhadap produk yang dijual di dalam toko ritel tersebut 

(Yistiani, 2012) Sehingga display product yang menarik akan membuat konsumen 

melakukan pembelian pada saat itu tanpa direncanakan sebelumnya. 

Giant Hypermart yang berlokasi pada daerah Dinoyo Malang mampu 

menunjukkan tingkat respon terhadap fenomena tersebut dengan baik. Giant 

Hypermart ini didirikan oleh PT. Hero Supermarket Tbk,Giant merupakan salah 

satu jenis ritel yang menjual beraneka ragam kebutuhan konsumen mulai dari 

makanan, pelalatan rumah tangga, sampai elektronik dengan harga yang 

terjangkau. Kenyamanan berbelanja juga ditunjukkan oleh Giant Hypermart 
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kepada konsumen yaitu dengan penataan barang yang sangat rapi dan 

dikelompokkan menurut jenis dan manfaat barang yang memudahkan konsumen 

untuk memilih barang yang diperlukan, tingkat kebersihan, sampai pelayanan 

sopan yang diberikan oleh karyawan Giant Hypermart Dinoyo Malang. 

Berdasarkan fenomena tersebut maka perlu dilakukan penelitian pada 

konsumen Giant Hypermart yang menerapkan display product untuk menarik 

minat konsumen dalam keputusan pembelian tidak terencana dan melihat sikap 

konsumen terhadap display product Giant Hypermart sehingga peneliti tertarik 

melakukan penelian dengan judul “Pengaruh Display Product terhadap pembelian 

tidak terencana (Impulse Buying)” . 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah maka perumusan masalahnya adalah: 

1. Apakah display product  yang meliputi interior display dan eksterior display 

berpengaruh secara parsial terhadap pembelian tidak terencana (impulsive 

buying) pada Giant Hypermart Dinoyo Malang? 

2. Apakah display product  yang meliputi interior display dan eksterior display 

berpengaruh secara silmutan terhadap pembelian tidak terencana (impulsive 

buying) pada Giant Hypermart Dinoyo Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 
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1. Menguji dan menganalisa pengaruh display product  yang meliputi interior 

display dan eksterior display berpengaruh secara parsial terhadap pembelian 

tidak terencana (impulsive buying) pada Giant Hypermart Dinoyo Malang. 

2. Menguji dan menganalisa pengaruh display product  yang meliputi interior 

display dan eksterior display berpengaruh secara silmutan terhadap 

pembelian tidak terencana (impulsive buying) pada Giant Hypermart Dinoyo 

Malang. 

 

D. Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi 

pengembangan keilmuan perilaku konsumen, yaitu mengenai penataan produk 

(display product) serta pengaruhnya terhadap pembelian tidak terencana 

(impulse buying) konsumen pada perusahaan yang bergerak pada perusahaan 

ritel. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi manajer pemasaran 

pada perusahaan ritel, terutama berkaitan dengan pembelian tidak terencana 

(impulse buying) konsumen yang dapat dilihat dari display product  pada toko 

ritel tersebut, karena konsumen dalam melakukan pembelian melihat dari 

display product nya, jadi manajer pemasaran harus lebih memperhatikan 

pemajangan produk di toko ritel. Selain itu display product ini dapat 

berpengaruh terhadap impulse buying sehingga dapat meningkatkan penjualan 

pada toko ritel tersebut.  


