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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perubahan fenomena pemasaran yang terjadi sekarang ini yaitu 

salah satunya mengenai berbelanja tanpa disertai pertimbangan secara masak. 

Mereka membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Hasrat 

berbelanja semakin besar ketika melihat berbagai hal yang ditawarkan oleh 

pemasar, seperti barang-barang yang didiskon, penataan letak barang dan 

masih banyak lagi faktor-faktor lain yang ditawarkan (Solomon dalam Utami, 

2008). 

Berbagai bentuk dan daya jenis tarik banyak dilakukan pemasar 

sebagai upaya untuk menarik minat konsumen dalam membeli, terlebih lagi 

dalam pembelian tidak direncanakan atau impulse buying. Impulse buying 

adalah pembelian yang terjadi secara spontan karena munculnya dorongan 

yang kuat untuk membeli dengan segera. Konsumen yang melakukan 

impulse buying tidak berpikir untuk membeli  produk atau merek tertentu. 

Mereka langsung melakukan pembelian karena ketertarikan pada merek atau 

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

reflek, tiba-tiba, dan otomatis (Mulianingrum, 2010). Kenyataannya, 

konsumen lebih memakai perasaan emosi dibandingkan rasionalitasnya 

dalam menentukan barang yang benar-benar dibutuhkannya (Theresia, 2012)
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Perilaku pembelian yang tidak direncanakan merupakan sesuatu 

yang menarik bagi produsen maupun pengecer, karena merupakan pangsa 

pasar terbesar dalam pasar modern. Konsumen sebagai pengambil keputusan 

pembelian atau yang berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan 

tersebut, perlu dipahami melalui suatu penelitian yang teratur. Strategi yang 

tepat dan cara khusus perlu di miliki, tentunya faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan impulse buying perlu di ketahui 

oleh pemasar supaya pengorbanan yang besar terutama untuk biaya promosi 

bisa terbayar dan tidak menjadi sia-sia. (Rahmasari, 2010). 

Dalam beberapa kasus, kegiatan berbelanja konsumen dilakukan 

secara terencana, namun kenyataannya konsumen ada juga yang melakukan 

pembelian secara tidak direncanakan (impulse buying). Impulse buying atau 

unplanned purchase, adalah perilaku orang dimana orang tersebut tidak 

merencanakan sesuatu dalam berbelanja. Konsumen melakukan impulse 

buying tidak berpikir untuk membeli suatu produk atau merek tertentu. 

Mereka langsung melakukan pembelian karena ketertarikan pada merek atau 

produk saat itu juga (Dharmmesta, 2003) 

Impulse buying pada umumnya sering terjadi pada pelanggan dalam 

pasar modern seperti swalayan, department store tidak semuanya 

direncanakan. Tidak terencana adalah merupakan salah satu karakteristik 

konsumen Indonesia. Untuk menghadapi konsumen yang cenderung impulse 

buying ini, maka perusahaan harus menjalankan pelayanan yang lebih 

fleksibel. Untuk strategi komunikasi, langkah yang bisa dilakukan adalah 
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dengan mendorong konsumen untuk bertindak cepat. Pemasar misalnya 

menyukai pameran, karena biasanya pada saat pameran, mereka dapat 

mendesak konsumen untuk membeli produk (Allan Dwi, 2013) 

Perilaku pembelian impulsif atau impulse buying behavior 

didefinisikan sebagai keputusan pembelian yang berbeda dengan rencana 

pembelian sebelum masuk ke toko. Pembelian impulsif adalah 

kecenderungan konsumen untuk melakukan  pembelian secara spontan, tidak 

terefleksi, secara terburu-buru dan didorong oleh aspek psikologis emosional 

terhadap suatu produk dan tergoda oleh persuasi dari pemasar (Usman, 2009) 

Beberapa penelitian 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 menambahkan  karakteristik 

situsional sebagai faktor yang juga berpengaruh. Karakteristik produk yang 

mempengaruhi impulse buying adalah: a) memiliki harga yang rendah b) 

adanya sedikit kebutuhan terhadap produk tersebut c) ukurannya kecil dan 

ringan serta d) mudah disimpan. Pada karakteristik pemasaran, hal-hal yang 

mempengaruhi impulse buying adalah: distribusi massa pada self service 

outlet terhadap pemasangan iklan  besar-besaran dan material yang akan di 

diskon. 

Posisi barang yang di pamerkan dan lokasi toko yang menonjol 

turut mempengaruhi  impulse buying, menambahkan bahwa jumlah, lokasi, 

dan jarak antara toko barang eceran di pasar mempengaruhi jumlah 
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kunjungan konsumen ke toko sebelum pembelian. Karena kunjungan ke toko 

membutuhkan waktu energi, dan uang, jarak kedekatan dari toko seringkali 

akan meningkatkan aspek ini dari pencarian di luar. Karakteristik konsumen 

yang mempengaruhi impulse buying adalah: Kepribadian konsumen dan 

demografis berupa gender, usia, kelas sosial ekonomi, status  perkawinan, 

pekerjaan, dan pendidikan (Arifianti, 2008) 

Konsumen yang melakukan impulse buying tidak berpikir untuk 

membeli produk atau merek tertentu. 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  display produk yang ditawarkan (Mulainingrum, 

2010).  

Promosi penjualan adalah program promosi ritel dalam rangka 

mendorong terjadinya  penjualan atau untuk meningkatkan penjualan (Utami, 

2006:215). Pada  usaha ritel ada banyak  jenis promosi penjualan salah 

satunya adalah  display yang ada di toko.  Display mempunyai beberapa 

definisi yaitu keinginan membeli sesuatu, yang tidak didorong oleh seseorang 

tapi didorong oleh daya tarik, atau oleh penglihatan ataupun oleh perasaan 

lainnya (Foster, 2008). 

Display adalah penataan produk yang akan ditawarkan untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan, display berarti usaha mendorong perhatian 

dan minat Sebagai contoh, agar konsumen merasa betah berbelanja, maka 
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diperlukan display atau tata letak produk yang menarik dengan menciptakan 

daya tarik penataan ruang dan  penyusunan produk pada ritel, sehingga 

timbul minat beli konsumen untuk membeli barang tersebut. (Hartanto, 

2012). Salah satu jenis usaha yang sering terjadi impulse buying yaitu pada 

rumah makan, demikian pula yang terjadi pada Indomaret Convenience Store 

Point. 

Indomaret Convenience Store Point merupakan salah satu bentuk 

inovasi yang dilakukan Swalayan Indomaret dalam rangka untuk memberikan 

jaminan kepuasan pelanggan. PT Indomarco Prismatama tahun ini akan 

mengonversi 100 gerai minimarketnya dengan outlet premium, serta 

menggencarkan pembukaan toko 24 jam dan Indomaret Point, untuk 

mengikuti tren kebutuhan konsumen. Pembukaan ketiga model tersebut 

secara keseluruhan mencapai hampir dari total gerai baru yang ditargetkan 

dibuka pada tahun ini sebanyak 800 unit. Seiring dengan hal ini, Indomarco 

menargetkan peningkatan omzet sekitar 30% dari capaian penjualan pada 

tahun lalu senilau RP 14 triliun. Indomaret Point dikembangkan dengan 

konsep convenience store dan bermain di segmen yang sama Circle K. 

Indomaret Point ini diharapkan bertambah hampir dua kali lipat dari 41 gerai 

menjadi 81 gerai pada tahun ini (http://www.datacon.co.id) 

Salah satu swalayan Indomaret yang melakukan inovasi dalam 

peningkatan pelayanan yaitu dengan adanya Indomaret Convenience Store 

Point, di Kota Malang salah satunya yaitu Indomaret yang terdapat di Jl. MT. 

Haryono No. 118 D. Fasilitas tambahan yang diberikan Indomaret 

http://www.datacon.co.id/
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Convenience Store Point yaitu adanya fasilitas free wifi. Selain 

mengedepankan produk-produk yang ditawarkan Indomaret Convenience 

Store Point juga mengedepankan pelayanan kepada pelanggan serta didukung 

dengan display produk yang ditawarkan dibuat secara menarik.  Berdasarkan 

uraian di atas sehingga peneliti tertarik melakukan penelian dengan judul 

“Pengaruh Product Display terhadap Impulse Buying pada Indomaret 

Convenience Store Point di Kota Malang ” . 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah maka perumusan masalahnya adalah: 

1. Bagaimana tanggapan pengunjung atas product display Indomaret 

Convenience Store Point ? 

2. Bagaimana impulse buying para pengunjung Indomaret Convenience Store 

Point? 

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

berpengaruh secara silmutan dan parsial terhadap impulse buying pada 

Indomaret Convenience Store Point. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui tanggapan pengunjung atas product  display Indomaret 

Convenience Store Point. 
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2. Mengetahui impulse buying para pengunjung Indomaret Convenience Store 

Point. 

3. Menguji dan menganalisa product display yang meliputi interior display dan 

eksterior display berpengaruh secara silmutan dan parsial terhadap impulse 

buying pada Indomaret Convenience Store Point. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Teoritis  

Hasil penelitian ini digunakan untuk pengembangan dalam bidang pemasaran 

khususnya mengenai pengaruh product display terhadap impulse buying. 

2. Praktis 

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi apabila ingin membahas tentang 

pengaruh product display terhadap impulse buying. 

 




