
1 
 

 
PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP PERILAKU 

IMPULSIVE BUYING 
 
 
 

 
SKRIPSI 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oleh: 
Yuniati Safirah 

201110230311231 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
2016 

  



2 
 

PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP PERILAKU 
IMPULSIVE BUYING 

 
 
 
 

SKRIPSI 
 
 

Diajukan Kepada Universitas Muhammadiyah Malang 
Sebagai salah satu persyaratan untuk Memperoleh Gelar 

Sarjana Psikologi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oleh: 
Yuniati Safirah 

201110230311231 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
2016 



i 
 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

1. Judul Skripsi  : Pengaruh Store Atmosphere Terhadap Perilaku Impulsive 
Buying 

2. Nama Peneliti  : Yuniati Safirah 

3. NIM   : 201110230311231 

4. Fakultas  : Psikologi 

5. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Malang 

6. Waktu Penelitian : 19 Oktober 2015 – 14 November 2015 

 

Skripsi ini telah diuji oleh dewan penguji pada tanggal 

Dewan Penguji 

Ketua Penguji   : Dr. Diah Karmiyati, M.Si   (        ) 

Anggota Penguji  : 1. Adhyatman Prabowo, M.Psi (        ) 

      2. Dr. Nida Hasanati , M.Si  (        ) 

      3. Yuni Nurhamida, M.Si  (        ) 

 

Pembimbing I       Pembimbing II 

 

 

    Dr. Diah Karmiyati, M.Si           Adhyatman Prabowo, M.Psi 

Malang, 15 Januari 2016 

Mengesahkan 

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang 

 

 

Dra. Tri Dayakisni, M.Si. 



ii 
 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama   : Yuniati Safirah 

Nim   : 201110230311231 

Fakultas / Jurusan : Psikologi/ Psikologi 

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Malang 

 

Menyatakan bahwa skripsi/ karya ilmiah yang berjudul : 

Pengaruh Store Atmosphere Terhadap Perilaku Impulsive Buying 

1. Adalah bukan karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan kecuali dalam bentuk 

kutipan yang digunakan dalam naskah ini dan telah disebutkan sumbernya. 

2. Hasil tulisan karya ilmiah / skripsi dari penelitian yang saya lakukan merupakan Hak 

bebas Royalti non eksklusif, apabila digunakan sebagai sumber pustaka. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini 

tidak benar, maka saya bersedia mendapat sanksi sesuai dengan undang-undang yang 

berlaku. 

 

         Malang, 15 Januari 2016 

Mengetahui, 

Ketua Program Studi        Yang menyatakan 

 

 

 

Yuni Nurhamida, S.Psi. M.Si         Yuniati Safirah 
 

 



iii 
 

KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan 
hidayatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pengaruh Store 
Atmosphere Terhadap Perilaku Impulsive Buying ”, skripsi ini disusun sebagai salah satu 
syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang.  

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memiliki kelemahan dan keterbatasan, 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan karena ada bimbingan, dorongan, serta bantuan dari 
berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 
menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuan yang telah diberikan 
terutama kepada: 
1. Dra. Tri Dayakisni, M.Si selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 

Malang. 
2. Yuni Nurhamida, M.Psi selaku Ketua Program Studi Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
3. Dr Diah Karmiyati, M.Si selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, 

kesabaran dan ketelatenan untuk memberikan bimbingan dan arahan yang sangat 
berharga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

4. Adhyatman Prabowo, M.Psi selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan 
waktu, kesabaran dan ketelatenan untuk memberikan bimbingan dan arahan yang sangat 
berharga, serta selalu memberi semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini dengan baik. 

5. Zainul Anwar, S.Psi., M.Psi. selaku dosen wali yang telah memberikan motivasi, arahan 
dan dukungan sejak awal perkuliahan sampai selesainya skripsi ini. 

6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang yang 
telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan ini. 

7. Kepada kedua orang tuaku, (Ayah R. Abdul Mutallib dan Ibu Munifah), serta kakakku 
(Bagus Tri Maryono). terima kasih atas perjuangan, kasih sayang, semangat dan do’a 
serta kebahagiaan yang diberikan dalam hidupku.  

8. Kepada semua keluarga besarku kakek munip, nenek apsa, bude hafsah, tante jumilah, 
tante maftuhah, sepupu (abdur rohman, achmad fauzi, andra hanan bagasditya) 
terimakasih atas kasih sayang, doa, dan penyemangat untuk penulis. 

9. Kepada Ardi Hermawan terima kasih atas kasih sayang, penyemangat, bantuan, dan do’a 
nya kepada penulis. 

10. Teman – teman seperjuangan Psikologi kelas D angkatan 2011 khususnya ( Alfiana, Fike 
Ramadina, Khilmatus sa’diyah) yang selalu memberikan dukungan, semangat dan 
mengalami suka duka bersama selama kuliah. 

11. Kepada mahasiswa psikologi yang telah menjadi subjek penelitian, terima kasih atas 
bantuan dan partisipasinya. 



iv 
 

12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak 
memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari tiada satupun karya manusia yang sempurna, sehingga kritik dan 
saran demi perbaikan karya skripsi ini sangat penulis harapkan. Meski demikian, penulis 
berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada 
umumnya. 
 
          

Malang, 15 Januari 2016 
          Penulis 
 
 
 
                 

       Yuniati Safirah 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

DAFTAR ISI 

 
Lembar Pengesahan ........................................................................................... i 
Surat Pernyataan ................................................................................................ ii 
Kata Pengantar .................................................................................................. iii 
Daftar Isi ........................................................................................................... v 
Daftar Tabel ...................................................................................................... vi 
Daftar Lampiran ................................................................................................ vii 
ABSTRAK  ....................................................................................................... 1 
PENDAHULUAN  ............................................................................................ 2 

Store Atmosphere ..................................................................................... 6 

Impulsive Buying  ..................................................................................... 7 

Hipotesa ................................................................................................... 9 

Kerangka berpikir ..................................................................................... 10 

METODE PENELITIAN................................................................................... 11 
Rancangan Penelitian ............................................................................... 11 

Subjek Penelitian ...................................................................................... 11 

Variabel dan Instrumen Penelitian ............................................................ 11 

Prosedur dan Analisa Data Penelitian ....................................................... 12 

HASIL PENELITIAN ....................................................................................... 12 

DISKUSI ........................................................................................................... 13 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI......................................................................... 15 

REFERENSI ..................................................................................................... 16 

LAMPIRAN ...................................................................................................... 19 

 
 

 
 
 
 



vi 
 

DAFTAR TABEL 
 

Tabel 1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin ................................... 12 

Tabel 2. Kategorisasi responden berdasarkan usia .................................................. 12 

Tabel 3. Hasil analisa regresi linier sederhana ........................................................ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vii 
 

DAFTAR LAMPIRAN  
 
 

Lampiran I Hasil Regresi Linier  ............................................................................ 20 

Lampiran II Skala Penelitian .................................................................................. 25 

Lampiran III Blue Print Skala................................................................................. 29 

Lampiran IV Indeks validitas reliabilitas alat ukur penelitian  ................................ 32 

Lampiran V Surat ijin Penelitian  ........................................................................... 34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
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yuniatisafira@yahoo.co.id 

 

Store atmosphere merupakan salah satu faktor yang dimiliki toko untuk menarik konsumen, 
dan impulsive buying dapat terjadi karena pengaruh store atmosphere yang merangsang 
respon pembelian secara tiba-tiba karena keadaan emosional akan membuat dua perasaan 
yang dominan, yaitu perasaan senang dan membangkitkan keinginan, baik yang muncul dari 
psychology ataupun keinginan yang bersifat mendadak (impulsive). Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui apakah ada pengaruh store atmosphere terhadap perilaku impulsive buying. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala store atmosphere dan 
impulsive buying. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa psikologi dengan teknik quota 
sampling. Pengukuran dilakukan terhadap 283 mahasiswa psikologi. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian 
menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan store atmosphere terhadap perilaku 
impulsive buying, dengan nilai r sebesar 0,570 dan p = 0,000. Hal ini berarti semakin menarik 
store atmosphere maka akan semakin tinggi perilaku impulsive buying. 
 
Kata kunci : Store atmosphere, impulsive buying 
 
Store atmosphere is one of the factors in store for interest the costumer, and impulsive buying 
can happen because influence of store atmosphere stimulate buying response because 
emotional situation will be make two feelings are dominant, there are happy feeling and 
desirability pretension, appear from psychology or the sudden characteristic of desirability 
(impulsive). This research purposes for to know what influence store atmosphere to behavior 
impulsive buying. The method data submitted in this research using scale store atmosphere 
and impulsive buying. This research did to university of psychology students with quota 
sampling technique. Measuring did to 283 psychology students of university. Data analysis 
use in this research is the analysis regression simple linear. The result of the research is there 
are influence significant store atmosphere to behavior impulsive buying, with amount r 0,570 
and p=0,000. This research is more interest store atmosphere it means that will more behavior 
impulsive buying. 
 
Keywords:  Store atmosphere, impulsive buying 
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Era globalisasi menjanjikan suatu peluang dan tantangan bisnis baru bagi perusahaan yang 
beroperasi di Indonesia. Di satu sisi, era globalisasi memperluas pasar produk dari 
perusahaan Indonesia, sementara di sisi lain, keadaan tersebut memunculkan persaingan yang 
makin ketat baik antar perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Seperti halnya yang 
terjadi pada usaha ritel nasional, dimana perkembangan usaha retail di Indonesia pada saat ini 
cukup pesat. Dengan kondisi tersebut, maka peran aspek pemasaran sangat menunjang daya 
saing perusahaan dalam mengantisipasi kondisi persaingan tersebut, utamanya dalam tujuan 
memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan pemasaran berorientasi pada pelanggan yang 
dilakukan oleh suatu perusahaan sangatlah menentukan keberhasilan usaha perusahaan 
tersebut di masa yang akan datang (Nugroho, 2013). 
 
Bisnis ritel di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat terutama di kota-kota besar. Hal 
ini terlihat dengan semakin menjamurnya jumlah toko (tradisional dan modern) di Indonesia 
yang mencapai 2,5 juta toko. Untuk penyebaran toko, paling banyak di Pulau Jawa dengan 57 
persen, dan Sumatera dengan 22 persen, sisanya 21 persen ada di pulau lain. Namun, ritel 
lebih tumbuh di pinggiran kota, mengingat lokasi permukiman banyak di daerah tersebut. 
Daerah inilah yang menjadi target dari ritel modern jenis minimarket. Ritel modern tumbuh 
38 persen dengan 18.152 toko di Indonesia, dibandingkan tahun 2009. Dari jumlah tersebut, 
sekitar 16.000 toko merupakan minimarket. Namun format ritel modern lainnya, seperti 
supermarket justru turun 6 persen, sedangkan hypermarket tumbuh 23 persen dengan 154 
toko (Kompas, 15/03/2011).  
 
Melihat kondisi persaingan yang semakin ketat tersebut, setiap bisnis ritel perlu 
meningkatkan kekuatan yang ada dalam perusahaannya dengan cara memunculkan perbedaan 
atau keunikan yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan pesaing untuk dapat menarik 
minat membeli konsumen. Menarik konsumen melakukan pembelian tidak hanya dapat 
dilakukan dengan memberikan diskon, door prize, atau kegiatan promosi lainnya. Menarik 
konsumen untuk melakukan pembelian juga dapat dilakukan dengan cara memberikan 
atmosphere (lingkungan belanja) yang menyenangkan bagi kosumen pada saat di dalam toko, 
karena konsumen yang merasa senang diharapkan akan melakukan pembelian. 
 
Terkait dengan situasi tersebut, peritel yang tidak dapat mengantisipasi dan menerapkan 
strategi yang tepat akan gulung tikar. Mengingat bahwa bisnis ritel adalah industri yang 
sangat dinamis, sebagai cerminan dari masyarakat yang menjadi konsumennya, perubahan 
sekecil apapun yang terjadi di masyarakat senantiasa berimbas pada sektor ritel. Strategi 
pemasaran menjadi prioritas utama yang harus dimiliki setiap perusahaan dalam rangka 
mencapai tujuan-tujuannya. Pada dasarnya, tujuan perusahaan menganut konsep pemasaran 
adalah memberikan kepuasan kepada konsumen dalam memenuhi keinginan dan 
kebutuhannya. Oleh karena itu diperlukan strategi pemasaran yang efektif yang berorientasi 
utama kepada konsumen. Salah satu strategi pemasaran pada toko atau gerai ritel adalah 
pendesainan store atmosphere atau atmosfir toko. Perancangan tersebut dilakukan 
diantaranya untuk dapat menarik konsumen,dan memicu pembelian oleh konsumen. Peter 
dan Olson (2000) menyatakan bahwa tiga keputusan utama dalam mendesain lingkungan 
fisik suatu usaha adalah lokasi, tata letak, serta rangsangan atau atmosphere yang 
ditimbulkannya. 
 
Bagi seorang konsumen, suasana yang aman dan nyaman menjadi bahan pertimbangan 
sendiri sebelum memutuskan untuk datang atau mengunjungi toko tertentu. Chen dan Hsieh 
(2010) mengatakan identitas sebuah toko dapat dikomunikasikan terhadap konsumen melalui 
dekorasi toko atau secara lebih luas dari atmosfernya. Meskipun store atmosphere tidak 



3 
 

secara langsung mengkomunikasikan kualitas produk dibandingkan dengan melalui iklan, 
store atmosphere merupakan komunikasi secara diam–diam yang dapat menunjukkan kelas 
sosial dari produk–produk yang ada di dalammya. Sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai 
alat untuk membujuk konsumen membeli produk yang dijual di toko tersebut. 
 
Suasana toko memberi pesan kepada para konsumen, “toko ini mempunyai barang 
berkualitas tinggi”. Atmospherics adalah istilah yang lebih umum daripada tata ruang toko, 
atmospherics berhubungan dengan bagaimana para manajer dapat memanipulasi desain 
bangunan,ruang interior, tata ruang lorong-lorong, tekstur karpet dan dinding, bau, warna, 
bentuk,dan suara yang dialami para pelanggan(semuanya untuk mencapai pengaruh tertentu). 
Bahkan susunan barang-barang, jenis pameran atau pertunjukan, dan pose para boneka dapat 
mempengaruhi persepsi konsumen atas suasana toko. Para peneliti berpendapat bahwa 
atmosfir (suasana) mempengaruhi sejauh mana konsumen menghabiskan uang di luar tingkat 
yang direncanakan di sebuah toko. Suasana toko mempengaruhi keadaan emosional 
pembelanja, yang kemudian mendorong untuk meningkatkan atau mengurangi  belanja. 
Keadaan emosional terdiri dari dua perasaan yang dominan (kesenangan atau bergairah). 
Kombinasi unsur-unsur ini mempengaruhi konsumen untuk menghabiskan lebih sedikit atau 
lebih banyak waktu di toko.Ketika suasana konsumen bergairah secara positif, maka pembeli 
cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di toko dan semakin cenderung untuk 
berafiliasi dengan masyarakat. Situasi ini dapat menyebabkan pembelian meningkat. 
Sebaliknya, jika lingkungan tidak menyenangkan dan menggairahkan konsumen secara 
negatif, maka pembeli mungkin akan menghabiskan lebih sedikit waktu di toko dan 
melakukan sedikit pembelian. Riset oleh psikologis menunjukkan bahwa kecenderungan 
yang dominan lebih mungkin diaktivasi bila masyarakat di bangkitkan gairahnya. Bila 
kecenderungan yang dominan adalah meninggalkan toko, maka kenaikan gairah akan 
meningkatkan keinginan untuk keluar (Mowen, C.J. & Minor, M. 2002). 
 
Terkait dengan pembelian impulsive, perilaku pembelian biasanya terjadi saat konsumen 
mengunjungi toko atau tempat belanja. Konsumen melakukan suatu pembelian karena 
tertarik dengan produk tersebut dan karena adanya stimuli pendorong di dalam toko. Stimuli-
stimuli pendorong tersebut merupakan rangsangan agar konsumen melakukan kegiatan 
pembelian termasuk itu pembelian impulsive atau pembelian tidak terencana. Silvera et, al 
(2008) mengatakan pembelian impulsive adalah pencapaian tujuan yang bersifat hedonik 
yang didorong karena adanya kesenangan. Asumsi dari hubungan ini yaitu kegembiraan dan 
kenyamanan konsumen yang mengakibatkan perilaku pembelian impulsive saat melakukan 
kegiatan belanja.  
 
Konsumen terkadang membeli suatu produk tanpa memiliki rencana terlebih dahulu. 
Keinginan untuk membeli produk tersebut seringkali muncul di toko yang menyediakan 
banyak jenis produk atau mall sebagai tempat untuk berbelanja atau sekedar jalan-jalan. 
Keputusan pembelian dapat terjadi ketika konsumen dihadapkan oleh pemilihan dari dua atau 
lebih alternatif yang ada artinya syarat seseorang dapat membuat keputusan haruslah tersedia 
beberapa alternatif pilihan. Salah satu faktor yang mendorong seseorang bisa tiba-tiba 
membeli terlebih dahulu karena adanya promosi (Afrianti, 2009). Hal ini dapat menyebabkan 
terjadinya impulsive buying, dimana konsumen semula hanya berpikir untuk berbelanja 
sesuai dengan kebutuhan konsumen yang dibutuhkan, karena ketersediaan toko yang lengkap 
dan suasana toko yang nyaman membuat konsumen yang berbelanja didalamnya merasa 
nyaman dan melihat-lihat barang yang ada di toko sehingga memungkinkan konsumen untuk 
membeli barang-barang yang lain diluar yang direncanakan, apalagi jika sedang ada diskon. 
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Menurut Mattila and Wirtz (2008), mengatakan bahwa peningkatan dalam pembelian dapat 
diakibatkan karena adanya rangsangan dan situasi yang menyenangkan dari stimuli 
lingkungan toko. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bong, Soesono (2011), suasana 
toko yang baik dapat dicapai antara lain dengan mengatur musik yang indah dan enak 
didengar, dekorasi interior yang indah dilihat, penampilan pelayan toko yang ramah dan 
profesional dan sebagainya.  
 
Menurut Bitner dalam Xu, 2007 dalam penelitian tersebut dijabarkan tiga jenis syarat 
lingkungan toko, yaitu: ambien, desain, dan sosial. Syarat ambien berkarakteristik seperti: 
musik, suhu, aroma ambien, pencahayaan (penerangan), kebisingan. Syarat desain 
berkarakteristik seperti: warna, bahan, arsitektur. Syarat sosial meliputi, jumlah karyawan, 
profesionalisme karyawan, penampilan karyawan dan perilaku karyawan. Selanjutnya Mattila 
dan Wirtz (2007) juga membuktikan bahwa pembelian impulsive dipengaruhi signifikan oleh 
stimulus lingkungan toko, persepsi keramaian, dan keramahan karyawan. Sedangkan dimensi 
lingkungannya bisa berupa suasana yang tercipta oleh faktor penciuman, penglihatan, dan 
pendengaran dan aktivitas.  
 
Impulsive buying dapat terjadi karena beberapa karakteristik seperti marketing yang berada 
diurutan pertama dimana promosi menjadi alasan yang dominan seperti adanya diskon pada 
produk yang dijual serta promosi yang dilakukan dan menyampaikan dari mulut ke mulut 
atau yang lebih dikenal worth of mouth communication selain itu tata letak dan pengaturan 
lingkungan fisik toko yang mudah dilihat dan dijangkau oleh konsumen juga menyebabkan 
konsumen berperilaku impulsive dalam berbelanja. Kemudian di urutan kedua faktor yang 
lebih dominan mempengaruhi impulsive buying adalah karakteristik konsumen dimana 
konsumen dapat berperilaku impulsive dalam belanja pada produk yang memiliki kesesuaian 
merek dengan kepribadiannya (brand personality) dan diurutan ketiga faktor yang paling 
dominan mempengaruhi impulsive buying adalah karakteristik produk dimana produk-produk 
yng memiliki harga murah menyebabkan konsumen melakukan belanja tanpa rencana.  
 
Menurut Utami (2010:68) menyatakan bahwa ada empat dorongan pembelian impulsive yang 
dilakukan konsumen, yaitu : 
1. Planned impulsive buying  

Pembelian yang dilakukan tanpa rencana dan terjadi ketika konsumen membeli produk 
berdasarkan harga spesial atau terhadap produk – produk tertentu.  

2. Reminder impulsive buying  
Pembelian spontan yang dilakukan konsumen ketika mereka teringat untuk melakukan 
pembelian produk tersebut. Dapat diasumsikan bahwa sebelumnya konsumen telah pernah 
melakukan pembelian dan memutuskan untuk melakukan pembelian kembali.  

3. Suggestion impulsive buying  
Pembelian yang dilakukan pada saat konsumen melihat produk, melihat tata cara 
pemakaian atau manfaatnya dan memutuskan untuk melakukan pembelian.  

4. Pure impulsive buying  
Pembelian impulsive yang dilakukan oleh konsumen karena adanya luapan emosi sehingga 
melakukan pembelian terhadap produk atau barang diluar kebiasaan pembeliannya 
sehingga hal ini murni berasal dari kondisi internal konsumen. 

 
Gaya pembelian yang spontan dan tidak direncanakan akan menjadi kebiasaan yang buruk 
saat tidak bisa dikendalikan oleh konsumen dan memiliki dampak yaitu : (1) munculnya 
perasaan rasa bersalah, hal ini dikarenakan saat konsumen melihat banyaknya barang seperti 
tas, pakaian, sepatu, dan yang lainnya yang tidak pernah dipakai berada dalam lemari mereka 
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karena konsumen melakukan pembelanjaan terus-menerus kemudian konsumen akan mencari 
alasan yang rasional mengapa melakukan pembelian. (2) adanya pertentangan keharusan 
dalam membeli dan hasrat dalam diri konsumen saat konsumen melakukan pembelian 
impulsive, dimana konsumen menyadari bahwa tindakan berbelanja seharusnya pada produk 
yang dibutuhkan, namun disisi lain konsumen juga memiliki dorongan yang kuat untuk 
membeli yang lainny. (3) timbulnya masalah keuangan, hal ini dikarenakan adanya 
pembengkakan pengeluaran karena berbelanja secara terus-menerus. Hal ini senada dengan 
pernyataan Rook (1987) yang menyatakan impulsive buying memiliki konsekuensi yang 
negatif dimana lima puluh enam persen mengatakan memiliki masalah dengan keuangan, tiga 
puluh tujuh persen mengatakan kecewa dengan produk yang dibeli, dua puluh tujuh persen 
mengatakan bahwa mereka bersalah setelah melakukan pembelian dan sedikitnya delapan 
persen mengatakan bahwa impulsive buying merugikan secara nonfinansial seperti program 
diet mereka.  

 
Perilaku Belanja Konsumen di Toko Ritel Modern 

 

 
 

Sumber : Marketing 2006 berdasarkan AC Nielsen 
 
Menurut Engel (1995) “Mayoritas pembelian dipasar swalayan dilakukan dengan cara 
impulsive, khusunya bila pemaparan sebelumnya terhadap iklan telah membangun semacam 
pengenalan mereka.” Pernyataan ini di perkuat lewat hasil dari sebuah survey yang dilakukan 
oleh AC Nielsen terhadap pembelanja di sebagian besar supermarket atau hypermarket 
dibeberapa kota besar seperti Bandung, Jakarta dan Surabaya, berdasarkan survey tersebut 
sekitar 85 persen pembelanja terkadang atau selalu membeli tidak direncanakan. Sedangkan 
jumlah pembelanja yang melakukan pembelian sesuai dengan rencana dan tidak terdorong 
untuk membeli item tambahan hanya berkisar 15 persen saja. Hanya di Bandung yang 
jumlahnya sedikit lebih besar yaitu sekitar 17 persen namun perbedaannya  tidak terlalu 
banyak.  
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Oleh karena beberapa dampak negatif yang diakibatkan oleh impulsive buying maka peneliti 
merasa perlu untuk melakukan penelitian ini dan tertarik untuk mengangkat judul pengaruh 
store atmosphere terhadap perilaku impulsive buying. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh store atmosphere terhadap 
perilaku impulsive buying dan mendapatkan bukti empirik ada atau tidaknya pengaruh store 
atmosphere terhadap perilaku impulsive buying. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah 
secara teoritis penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat pada pengembangan ilmu 
psikologi khususnya psikologi konsumen serta mendapat gambaran menyeluruh tentang 
keterkaitan store atmosphere terhadap impulsive buying. Secara praktis diharapkan dari hasil 
penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan tentang pengaruh store atmosphere 
terhadap perilaku impulsive buying. Dan hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi 
bagi peneliti lainnya dengan objek atau topik yang sama. 
 
Pengertian Store Atmosphere 
 
Gilbert dalam Foster (2008: 61) mendefinisikan Store atmosphere merupakan kombinasi dari 
pesansecara fisik yang telah direncanakan, Store atmosphere dapat digambarkan sebagai 
perubahan terhadapperencanaan lingkungan pembelian yang menghasilkan efek emosional 
khusus yang dapat menyebabkankonsumen melakukan tindakan pembelian. 
 
Store atmosphere ini didefinisikan oleh Berman Evans dalam Alma (2011:60) menyatakan 
suasana toko merupakan perasaan atau kejiwaan pada seseorang pada saat memasuki toko. 
Calon konsumen sudah mempunyai bayangan tentang suatu toko sebelum masuk mencari 
barang dan mengetahui harganya, ia akan betah dalam toko atau cepat keluar lagi. 
 
Store Atmosphereyang dikemukakan oleh Sutisna (2002) dalam bukunya perilaku konsumen 
dan komunikasi pemasaran menyatakan bahwa “store atmosphere merupakan karakter fisik 
secara keseluruhan dari sebuah toko seperti tersedianya pengaturan udara, tata ruang toko, 
tata letak, lokasi, penggunaan warna cat, aksesoris dan lain-lain”.  
 
Dari beberapa pengertian diatas store atmosphere adalah karakter fisik secara keseluruhan 
dari sebuah toko seperti tersedianya pengaturan udara, tata ruang toko, tata letak, lokasi, 
penggunaan warna cat, aksesoris dll, yang menghasilkan efek emosional khusus yang dapat 
menyebabkan konsumen melakukan tindakan pembelian. 
 
Menurut Berman dan Evan (1992) store atmosphere terdiri dari empat elemen yaitu:  
 
1. Exterior (Bagian depan toko) 

Karakteristik exterior mempunyai pengaruh yang kuat pada toko tersebut, sehingga 
harus direncanakan sebaik mungkin. Kombinasi dari exterior ini dapat membuat bagian 
luar toko menjadi terlihat unik, menarik, menonjol dan mengundang orang untuk masuk 
ke dalam toko. Elemen-elemen exterior ini terdiri dari : Storefront, Marquee, Entrances, 
Height and size and building, Uniqueness, Surrounding Store, dan Parking. 

 
2. General Interior (Bagian dalam toko) 

Elemen penataan general interior penting karena posisi inilah biasanya dapat 
menimbulkan minat untuk membeli sehingga akan mempengaruhi jumlah penjualan. 
Penataan yang baik yaitu yang dapat menarik perhatian pengunjung dan membantu 
mereka agar mudah mengamati, memeriksa, dan memilih barang-barang itu dan akhirnya 
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melakukan pembelian. Ada beberapa elemen-elemen general interior yang terdiri dari: 
Flooring, Colors and Lighting, Fixtures, Temperature, Width of aisies, Dead areas, 
Personal, Merchandise, Price, Cash register, Technology, Cleenliness. 

 
3. Store Layout (Tata letak toko) 

Store layout adalah salah satu elemen penting yang ada dalam faktor store 
atmosphere, karena dengan melakukan store layout yang benar, dapat mengundang 
konsumen untuk masuk atau menyebabkan konsumen menjauhi toko tersebut ketika 
konsumen melihat bagian dalam toko melalui jendela atau pintu masuk. Penataan toko 
yang baik akan mampu mengundang konsumen untuk betah berkeliling lebih lama dan 
membelanjakan uangnya lebih banyak. Oleh karena itu seorang pengusaha ritel harus 
dapat melakukan penataan toko dengan baik dan benar, supaya tujuan konsumen tercapai. 
Elemen-elemen store layout terdiri dari: Allocation of floor, Product Groupings dan 
Traffic flow.  

 
4. Interior Display (Pemajangan tanda-tanda) 

Setiap jenis point of purchase display menyediakan pelanggan informasi, menambah 
suasana toko dan melayani promosi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan penjualan dan 
laba toko tersebut. Interior dispaly terdiri dari: Assortment display, Theme-setting display, 
Ensemble display, Rack and cases display, dan Poster, signs and card display. 

 
Definisi Impusive Buying 
 
Rook dan Fisher (1995) menyatakan bahwa pembelian impulsive adalah kecenderungan 
konsumen untuk melakukan pembelian secara spontan, segera, langsung bergerak yang 
didorong secara langsung oleh aspek psikologi emosional terhadap suatu produk. 
 
Menurut Baumeister (2002) impulsive buying adalah dorongan yang tiba-tiba datang untuk 
membeli sebuah produk, pembelian ini tidak terencana atau tidak ada niatan awal untuk 
membeli, dimana konsumen akan membeli produk atas dasar dorongan tanpa 
mempertimbangkan akibat jangka panjang dari pembelian. 
 
Solomon & Rabolt (2009) menyatakan bahwa impulsive buying adalah suatu kondisi yang 
terjadi ketika individu mengalami perasaan terdesak secara tiba-tiba yang tidak dapat 
dilawan.  
 
Sedangkan menurut Loudon dan Bitta (1993), “Impulse buying or unplanned purchasing is 
another consumer purchasing pattern. As the term implies, the purchase that consumers do 
not specifically planned”. Ini berarti bahwa impulsive buying merupakan salah satu jenis 
perilaku konsumen, dimana hal tersebut terlihat dari pembelian konsumen yang tidak secara 
rinci terencana.  
 
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa impulsive buying merupakan 
pembelian yang dilakukan secara spontan, tidak direncanakan terlebih dahulu, dan dilakukan 
tanpa kesadaran yang berkembang didalam toko. Dimana dalam membeli individu didorong 
oleh aspek emosional yang sebenarnya barang yang dibeli merupakan keinginan bukan 
kebutuhan dan tidak memperhatikan akibat jangka panjang dari pembelian. 
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Kategori Pembelian Impulsive 
 
Rook dan Fisher (dalam Engel dkk, 1995) mengkategorikan pembelian impulsive dibagi 
menjadi empat klasifikasi sebagai berikut ini: 
 
1. Pure impulsive 

Pembelian dilakukan murni tanpa rencana atau terkesan mendadak. Biasanya terjadi 
setelah melihat barang yang dipajang di toko dan muncul keinginan untuk memilikinya 
saat itu juga. 

2. Reminder impulsive 
Pembelian dilakukan tanpa rencana setelah diingatkan ketika melihat iklan atau brosur 
yang ada di pusat perbelanjaan. 

3. Suggestion impulsive 
Pembelian dilakukan tanpa terencana pada saat berbelanja di pusat perbelanjaan. Pembeli 
terpengaruh karena diyakinkan oleh penjual atau teman yang ditemuinya pada saat 
belanja. 

4. Planned impulsive 
Pembeli melakukan pembelian karena sebenarnya sudah direncanakan tetapi karena 
barang yang dimaksud habis atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan maka 
pembelian dilakukan dengan membeli jenis barang yang sama tetapi dengan merek atau 
ukuran yang berbeda. 

 
Karakteristik Impulsive Buying 
 
Menurut Rook dan Fisher (dalam Engel dkk, 1995) impulsive buying memiliki beberapa 
karakteristik, yaitu sebagai berikut :  
1. Spontanitas  

Pembelian yang tidak diharapkan serta konsumen termotivasi untuk membeli sekarang 
2. Kekuatan, kompulsi, dan intensitas  

Ada motivasi untuk mengesampingkan semua yang lain dan bertindak seketika.  
3. Kegairahan dan stimulasi  

Ada desakan mendadak untuk membeli disertai dengan emosi 
4. Ketidakpedulian akan akibat  

Akibat desakan yang sulit ditolak sehingga mengabaikan hal-hal negatif yang mungkin 
terjadi 
 

Faktor-faktor yang mempengaruhi impulsive buying  
 
Beberapa penelitian mengenai impulsive buying menunjukkan bahwa karakteristik produk, 
karakteristik pemasaran serta karakteristik konsumen memiliki pengaruh terhadap munculnya 
impulsive buying (Loudon & Bitta, 1993). Selain ketiga karakteristik tersebut, Hawkins 
(2007) juga menambahkan karakteristik situsional sebagai faktor yang juga berpengaruh.  
 
1. Karakteristik produk yang mempengaruhi impulsive buying adalah:  

a. Memiliki harga yang rendah  
b. Adanya sedikit kebutuhan terhadap produk tersebut  
c. Ukurannya kecil dan ringan  
d. Mudah disimpan  
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2. Pada karakteristik pemasaran, hal-hal yang mempengaruhi impulsie buying adalah:  
a. Distribusi massa pada self service outlet terhadap pemasangan iklan besar-besaran dan 

material yang akan didiskon. Hawkins dkk (2007) juga menambahkan mengenai 
ketersediaan informasi dimana hal ini meliputi suatu format yang secara langsung 
berhubungan dengan penggunaan informasi. Bagaimanapun juga, terlalu banyak 
informasi dapat menyebabkan informasi yang berlebihan dan penggunaan informasi 
berkurang. Pemasangan iklan, pembelian barang yang dipamerkan, website, penjaga 
toko, paket-paket, konsumen lain, dan sumber yang bebas seperti laporan konsumen 
adalah sumber utama dari informasi konsumen.  

b. Posisi barang yang dipamerkan dan lokasi toko yang menonjol turut mempengaruhi 
impulsive buying. Hawkins dkk (2007) juga menambahkan bahwa jumlah, lokasi, dan 
jarak antara toko barang eceran di pasar mempengaruhi jumlah 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. 
 

3. Karakteristik konsumen yang mempengaruhi impulsive buying adalah:  
a. Kepribadian konsumen  
b. Demografis berupa gender, usia, kelas sosial ekonomi, status perkawinan, pekerjaan, 

dan pendidikan. 
 
Hipotesa 
 
Ada pengaruh yang signifikan store atmosphere terhadap perilaku impulsive buying. Semakin 
menarik store atmosphere maka akan semakin tinggi perilaku impulsive buying. Atau 
sebaliknya semakin tidak menarik store atmosphere semakin rendah perilaku impulsive 
buying. 
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Kerangka Pikir 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Store Atmosphere 

Store Atmosphere 
Menarik 

 

Store Atmosphere 
Tidak Menarik 

Mengacu pada aspek store 
atmosphere, yaitu  exterior (bagian 
depan toko), general Interior 
(bagian dalam toko), store layout 
(tata letak toko), interior display 
(pemajangan tanda-tanda) memiliki 
desain khusus dengan berbagai 
konsep yang dapat menarik 
perhatian pengunjung, memiliki 
keunikan tersendiri. 
Konsumen memperhatikan tampilan 
toko dan tertarik masuk kedalam 
toko. 
Konsumen menghabiskan lebih 
banyak waktu di toko dan semakin 
cenderung melakukan pembelian. 
 

Tidak mengacu pada aspek store 
atmosphere, yaitu exterior (bagian 
depan toko), general Interior (bagian 
dalam toko), store layout (tata letak 
toko), interior display (pemajangan 
tanda-tanda), tidak memiliki 
keunikan untuk menarik perhatian 
konsumen, tampilan toko seadanya. 
Dengan memperhatikan tampilan 
toko pengunjung tidak tertarik untuk 
masuk kedalam toko. 
Konsumen menghabiskan lebih 
sedikit waktu di toko dan tidak 
melakukan pembelian. 
 
 

Impulsive buying tinggi Impulsive buying rendah 
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METODE PENELITIAN 
 

Rancangan Penelitian 
 
Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif menggunakan metode 
perhitungan statistik tertentu sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya pengaruh variabel x 
terhadap variabel y (Sugiyono, 2011). Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini antara 
lain store atmosphere sebagai variabel bebas (independent variabel), dan impulsive buying 
sebagai variabel terikat (dependent variabel). 
 
Subjek Penelitian 
 
Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa jurusan psikologi Universitas Muhammadiyah 
Malang. Jumlah populasi mahasiswa psikologi yaitu 1512 mahasiswa dan sampel penelitian 
sebanyak 283 subjek, karena mengambil taraf kesalahan 5% pada tabel Issac dan Michael. 
Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah quota sampling dimana 
dilakukan dengan jalan menetapkan terlebih dahulu kuota atau jumlah subjek yang akan 
diteliti, tanpa memperhatikan siapapun yang akan diteliti asalkan individu yang diteliti sesuai 
dengan kriteria atau persyaratan yang ditetapkan oleh peneliti. Apabila jumlah sampel sudah 
sesuai dengan kuota yang ditentukan maka penelitian akan segera dihentikan (Winarsunu, 
2009) 
 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah store atmosphere dan variabel terikatnya yaitu 
impulsive buying.  Store atmosphere adalah karakter fisik secara keseluruhan dari sebuah 
toko seperti tersedianya pengaturan udara, tata ruang toko, tata letak, lokasi, penggunaan 
warna cat, aksesoris dll, yang menghasilkan efek emosional khusus yang dapat menyebabkan 
konsumen melakukan tindakan pembelian. Impulsive buying adalah pembelian yang 
dilakukan secara spontan, tidak direncanakan terlebih dahulu, dan dilakukan tanpa kesadaran 
yang berkembang didalam toko. Dimana dalam membeli individu didorong oleh aspek 
emosional yang sebenarnya barang yang dibeli merupakan keinginan bukan kebutuhan dan 
tidak memperhatikan akibat jangka panjang dari pembelian. 
 
Metode pengumpulan datanya menggunakan skala yaitu skala strore atmosphere yang dibuat 
oleh Nugroho (2013) dengan menggunakan teori dari Berman & Evan (1992) dengan indikator 
(1) Exterior (2) General Interior (3) Store Layout (4) Interior Display. Berdasarkan uji 
validitas dari skala store atmosphere berkisar antara 0,300-0,773. Dari hasil uji reliabilitas 
skala store atmosphere didapat nilai alpha 0,920. Berdasarkan nilai alpha yang didapat dari 
instrumen skala store atmosphere 0,920 maka instrumen ini bisa dipakai dalam penelitian 
karena nilainya lebih dari nilai alpha standart 0,8. 
 
Skala yang digunakan utuk impulsive buying menggunakan skala yang dibuat oleh Syarah 
(2015) dengan menggunakan teori dari Rook dan Fisher (1995) dengan indikator (1) 
spontanitas, (2) kekuatan, kompulsi, dan intensitas (3) kegairahan dan stimulasi (4) ketidak 
pedulian akan akibat. Berdasarkan uji validitas dari skala impulsive buying berkisar antara 
0,253-0,659. Dari hasil uji reliabilitas skala impulsive buying didapat nilai alpha 0,870. 
Berdasarkan nilai alpha yang didapat dari instrumen skala impulsive buying 0,870 maka 
instrumen ini bisa dipakai dalam penelitian karena nilainya lebih dari nilai alpha standart 0,8. 
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Prosedur dan Analisa Data Penelitian 
 
Penelitian ini diawali dengan persiapan instrumen yang akan digunakan, yaitu skala Store 
Atmosphere milik Nugroho (2013), dan skala Impulsive Buying milik Syarah (2015). 
Penelitian dilakukan selama 27 hari, dari tanggal 19 Oktober 2015 hingga 14 November 
2015, dengan menyebarkan skala pada 283 mahasiswa psikologi. Dimana dilakukan dengan 
jalan menetapkan terlebih dahulu kuota atau jumlah subjek yang akan diteliti, tanpa 
memperhatikan siapapun yang akan diteliti asalkan individu yang diteliti sesuai dengan 
kriteria atau persyaratan yang ditetapkan oleh peneliti. Apabila jumlah sampel sudah sesuai 
dengan kuota yang ditentukan maka penelitian akan segera dihentikan. Dari 283 skala yang 
tersebar, seluruhnya memenuhi kriteria sehingga data dapat ditabulasi. 
 
Data dianalisis menggunakan program SPSS for Windows versi 21.0. Analisis data yang 
digunakan adalah uji pengaruh menggunakan Analisis Regresi Linier Sederhana untuk 
mengetahui ada tidaknya pengaruh store atmosphere terhadap perilaku impulsive buying. 
Setelah didapatkan hasil analisa maka dilakukan pengujian hipotesa. Jika hipotesa diterima, 
maka untuk menafsirkan adanya pengaruh store atmosphere terhadap perilaku impulsive 
buying diliatlah koefisien Pearson Correlation. Sehingga dapat ditentukan apakah ada 
pengaruh store atmosphere terhadap perilaku impulsive buying. 
 
Penyimpulan hasil penelitian dilakukan sesuai dengan hasil pengujian hipotesa. Selanjutnya 
dilihat analisis koefisien determinasi, dimana akan dilihat seberapa besar sumbangan efektif 
variabel bebas terhadap variabel terikat. 
 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
Tabel 1. Karakteristik  responden berdasarkan jenis kelamin 

 
Jenis Kelamin Jumlah Responden Prosentase 

Laki-laki 
Perempuan 

53 
230 

18,7% 
81,3% 

Total 283 100% 
 
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sampel penelitian sebanyak 283 subjek, diketahui 
jenis kelamin untuk laki-laki sebanyak 53 subjek (18,7%) dan perempuan sebanyak 230 
subjek (81,3%). 
 
Tabel 2. Karakteristik responden berdasarkan usia 

 
Usia Jumlah responden Prosentase 

18-20 
21-23 
24-25 

84 
196 

3 

29,7% 
69,2% 
1,1% 

Total 283 100% 
 
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa subjek dengan usia 18-20 tahun sebanyak 84 
subjek (29,7%). Subjek dengan usia 21-23 tahun sebanyak 196 subjek (69,2%). Sedangkan 
subjek dengan usia 24-25 tahun hanya 3 subjek (1,1%). 
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Tabel 3. Korelasi store atmosphere terhadap perilaku impulsive buying 
 
Koefisiensi korelasi (r) Indeks analisis 
Koefisien korelasi (r) 
Koefisien determinasi (r2)  
Taraf kemungkinan kesalahan 
P (Nilai signifikansi) 

0,570 
0,325 
5% (0,05) 
0,000 

 
Hasil analisa data menggunakan Analisis Regresi Linier melalui SPSS for windows 21.0 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan store atmosphere terhadap impulsive 
buying. Hal ini tergambar dari probabilitas yang menunjukkan angka 0,000 yang jauh lebih 
kecil dari 0,05 yang merupakan standar taraf kesalahan yang diambil oleh peneliti. Dalam 
pengambilan keputusan, apabila P < 0,05 maka hipotesa diterima. Sehingga terjawab bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan store atmosphere terhadap perilaku impulsive buying. 
Sementara dari hasil analisa statistik, didapatkan koefisien korelasi 0,570. Angka tersebut 
menunjukkan arah hubungan positif. Dimana semakin menarik store atmosphere maka 
semakin tinggi perilaku impulsive buying. Begitu pula sebaliknya, semakin tidak menarik 
store atmosphere maka semakin rendah pula perilaku impulsive buying. 
 
Koefisien determinasi (r2) yang ditunjukkan cukup besar, yakni berada pada angka 0,325. 
Hal ini menandakan kontribusi store atmosphere terhadap impusive buying cukup besar, 
yakni 32,5%. Sementara pengaruh dari variabel lain 67,5%. 
 
 

 
DISKUSI 

 
Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan store atmosphere 
terhadap perilaku impulsive buying. Hal itu berarti semakin menarik store atmosphere maka 
akan semakin tinggi perilaku impulsive buying, atau sebaliknya semakin tidak menarik store 
atmosphere maka semakin rendah perilaku impulsive buying. Pengaruh dari store atmosphere 
sendiri terhadap perilaku impulsive buying sebesar 32,5% sedangkan pengaruh faktor lain 
terhadap perilaku impulsive buying sebesar 67,5%. 
 
Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sutisna dalam Fuad (2010) yang 
menyatakan bahwa store atmosphere berpengaruh terhadap keadaan emosi seorang 
konsumen yang akan menyebabkan meningkatnya atau menurunnya pembelian. Keadaan 
emosional akan membuat dua perasaan yang dominan, yaitu perasaan senang dan 
membangkitkan keinginan, baik yang muncul dari psychologicalset ataupun keinginan yang 
bersifat mendadak (impulsive). Dalam penemuan penelitian ini ketika subjek memperhatikan 
store atmosphere dan merasa tertarik pada sebuah toko maka terjadilah perasaan senang dan 
ingin masuk ke dalam toko untuk melihat atau menghabiskan waktunya  didalam toko, 
terbukti dengan banyaknya subjek yang store atmosphernya berada pada kategori tinggi. 
 
Store atmosphere dapat memberikan stimulus pada konsumen bahkan akan terjadi pembelian 
impulsive jika store atmosphere itu mengacu pada aspek-aspek store atmosphere yaitu 
adanya aspek exterior (adanya tempat parkir yang aman, papan nama yang besar dll), aspek 
general interior (pramuniaga ramah, pencahayaan yang terang, toko yang bersih, jumlah 
kasir banyak), aspek store layout (penataan jarak antar rak, area penjualan yang luas, adanya 
penitipan barang) dan aspek interior display (adanya promosi atau diskon, penataan produk 
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dalam rak, adanya pusat layanan informasi) sehingga dapat membuat subjek meluangkan 
banyak waktu didalam toko untuk melihat semua yang ada dalam toko tersebut dan sampai 
mengelilingi toko tersebut sampai terjadi pembelian impulsive. Sesuai dengan pernyataan 
Park dan Lennon (2006) yang menyatakan pembelian impulsive sangat menyukai stimulus 
store atmosphere untuk merangsang respon pembelian secara tiba-tiba. 
 
Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Soars dan Youn (2009)  
dan Faber (2000) yang menyimpulkan bahwa store atmosphere berpengaruh signifikan 
terhadap pembelian impulsive. Store atmosphere merupakan salah satu faktor yang dimiliki 
toko untuk menarik konsumen. Setiap toko mempunyai tata letak fisik yang memudahkan 
atau menyulitkan pembeli untuk berputar-putar di dalamnya. Setiap toko harus mempunyai 
penampilan toko yang harus membentuk suasana terencana yang sesuai dengan pasar 
sasarannya dapat menarik konsumen untuk membeli. 
 
Menurut Pradipta dan Rastini (2012) menyatakan bahwa promosi dan suasana toko 
berpengaruh secara simultan bersama-sama terhadap impulsive buying. Dalam store 
atmosphere meliputi aspek interior display yaitu menambah suasana toko dan melayani 
promosi yang tujuan utamanya untuk meningkatkan penjualan dan laba toko tersebut. Subjek 
yang mengetahui adanya promosi atau diskon yang juga berkaitan dengan suasana oko yang 
menarik akan membuat konsumen melakukan pembelian impulsive. Sesuai dengan teori yang 
dikemukakan oleh Tendai Chrispen (2009) yang menyatakan bahwa pembelian tidak 
terencana dapat dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu efek promosi (promotion effect) dan efek 
suasana (atmospheric effect). 
 
Besar pengaruh store atmosphere terhadap perilaku impulsive buying adalah 32,5%, sisanya 
sebanyak 67,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Herukalpiko, Prihatini dan Widayanto (2013) 
menyatakan atmosfir toko, dan pengaruh positif pelayanan toko dapat meningkatkan perilaku 
impulsive buying. Pramuniaga yang ramah juga menjadi salah satu faktor yang membuat 
konsumen betah atau tidaknya didalam toko. Pramuniaga yang ramah akan sangat 
meningkatkan pembelian juga dapat menguntungkan toko tersebut. Dengan pramuniaga yang 
ramah konsumen akan merasa nyaman untuk berlama-lama didalam toko, karena dengan 
meluangkan banyak waktu didalam toko konsumen akan melakukan pembelian impulsive. 
 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah item-item skala store atmosphere yang secara 
langsung tidak mengungkap apa yang merupakan tanggapan atau pendapat subjek tetapi lebih 
bersifat umum. 
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SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima karena terdapat pengaruh 
yang signifikan store atmosphere terhadap perilaku impulsive buying, hal ini ditunjukkan 
dengan hasil koefisien korelasi (r) yaitu 0,570 dan dengan nilai signifikansinya 0,000. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin menarik store atmosphere maka akan semakin tinggi perilaku 
impulsive buying, atau sebaliknya semakin tidak menarik store atmosphere maka semakin 
rendah perilaku impulsive buying. 
 
Implikasi dari penelitian, yaitu diharapkan bagi perusahaan perbelanjaan atau pemilik toko 
dapat melakukan beberapa hal yang penting yaitu menciptakan store atmosphere yang lebih 
baik lagi untuk menarik minat beli konsumen. Dalam menciptakan store atmosphere haruslah 
memperhatikan aspek–aspek store atmosphere yang baik yang sesuai dengan kebutuhan 
konsumen. Hal ini termasuk salah satu strategi untuk meningkatkan pembelian konsumen.  
 
Bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti tentang store atmosphere dan impulsive 
buying peneliti menganjurkan bahwa item-item skala store atmosphere ini secara langsung 
tidak mengungkap apa yang merupakan tanggapan atau pendapat subjek tetapi lebih bersifat 
umum. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat mengembangkan lagi terkait subjek 
penelitian ataupun variabel yang lebih meluas. Karena masih banyak lagi hal-hal yang 
dipengaruhi oleh store atmosphere ataupun yang mempengaruhi impulsive buying. Untuk 
peneliti selanjutnya dapat menggunakan subjek yang sudah berkeluarga ataupun yang sudah 
memiliki penghasilan sendiri karena faktor psikologisnya pasti berbeda. 
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Frequency Table 

 

 
Crosstabs 

 
Crosstabs 

 

Store Atmosphere

140 49.5 49.5 49.5
143 50.5 50.5 100.0
283 100.0 100.0

Tinggi
Rendah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Impulsive Buying

132 46.6 46.6 46.6
151 53.4 53.4 100.0
283 100.0 100.0

Tinggi
Rendah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Store Atmosphere * Impulsive Buying Crosstabulation

101 42 143
35.7% 14.8% 50.5%

50 90 140
17.7% 31.8% 49.5%

151 132 283
53.4% 46.6% 100.0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

Rendah

Tinggi

Store Atmosphere

Total

Rendah Tinggi
Impulsive Buying

Total

Jenis_Kelamin * Store Atmosphere Crosstabulation

22 31 53
7.8% 11.0% 18.7%

121 109 230
42.8% 38.5% 81.3%

143 140 283
50.5% 49.5% 100.0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

L

P

Jenis_
Kelamin

Total

Rendah Tinggi
Store Atmosphere

Total

Jenis_Kelamin * Impulsive Buying Crosstabulation

24 29 53
8.5% 10.2% 18.7%

127 103 230
44.9% 36.4% 81.3%

151 132 283
53.4% 46.6% 100.0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

L

P

Jenis_
Kelamin

Total

Rendah Tinggi
Impulsive Buying

Total
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Regression 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Store Atmosphere * Impulsive Buying * Jenis_Kelamin Crosstabulation

17 5 22
32.1% 9.4% 41.5%

7 24 31
13.2% 45.3% 58.5%

24 29 53
45.3% 54.7% 100.0%

84 37 121
36.5% 16.1% 52.6%

43 66 109
18.7% 28.7% 47.4%

127 103 230
55.2% 44.8% 100.0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

Rendah

Tinggi

Store Atmosphere

Total

Rendah

Tinggi

Store Atmosphere

Total

Jenis_Kelamin
L

P

Rendah Tinggi
Impulsive Buying

Total

Model Summary

.570a .325 .322 9.096
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Store Atmospherea. 

ANOVAb

11180.487 1 11180.487 135.127 .000a

23250.149 281 82.741
34430.636 282

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Store Atmospherea. 

Dependent Variable: Impulsive Buyingb. 

Coefficientsa

-25.377 6.705 -3.785 .000
.957 .082 .570 11.624 .000

(Constant)
Store Atmosphere

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Impulsive Buyinga. 
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Frequencies 

 
Crosstabs 

 

Usia

11 3.9 3.9 3.9
30 10.6 10.6 14.5
43 15.2 15.2 29.7
89 31.4 31.4 61.1
77 27.2 27.2 88.3
30 10.6 10.6 98.9

1 .4 .4 99.3
2 .7 .7 100.0

283 100.0 100.0

18
19
20
21
22
23
24
25
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Usia * Store Atmosphere Crosstabulation

8 3 11
2.8% 1.1% 3.9%

15 15 30
5.3% 5.3% 10.6%

25 18 43
8.8% 6.4% 15.2%

48 41 89
17.0% 14.5% 31.4%

32 45 77
11.3% 15.9% 27.2%

12 18 30
4.2% 6.4% 10.6%

1 0 1
.4% .0% .4%

2 0 2
.7% .0% .7%
143 140 283

50.5% 49.5% 100.0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

18

19

20

21

22

23

24

25

Usia

Total

Rendah Tinggi
Store Atmosphere

Total
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Crosstabs 

 

Usia * Impulsive Buying Crosstabulation

9 2 11
3.2% .7% 3.9%

17 13 30
6.0% 4.6% 10.6%

22 21 43
7.8% 7.4% 15.2%

47 42 89
16.6% 14.8% 31.4%

42 35 77
14.8% 12.4% 27.2%

11 19 30
3.9% 6.7% 10.6%

1 0 1
.4% .0% .4%

2 0 2
.7% .0% .7%
151 132 283

53.4% 46.6% 100.0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

18

19

20

21

22

23

24

25

Usia

Total

Rendah Tinggi
Impulsive Buying

Total

Usia * Impulsive Buying * Jenis_Kelamin Crosstabulation

1 0 1
1.9% .0% 1.9%

0 2 2
.0% 3.8% 3.8%

3 7 10
5.7% 13.2% 18.9%

6 8 14
11.3% 15.1% 26.4%

7 4 11
13.2% 7.5% 20.8%

7 8 15
13.2% 15.1% 28.3%

24 29 53
45.3% 54.7% 100.0%

8 2 10
3.5% .9% 4.3%

17 11 28
7.4% 4.8% 12.2%

19 14 33
8.3% 6.1% 14.3%

41 34 75
17.8% 14.8% 32.6%

35 31 66
15.2% 13.5% 28.7%

4 11 15
1.7% 4.8% 6.5%

1 0 1
.4% .0% .4%

2 0 2
.9% .0% .9%
127 103 230

55.2% 44.8% 100.0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

18

19

20

21

22

23

Usia

Total

18

19

20

21

22

23

24

25

Usia

Total

Jenis_Kelamin
L

P

Rendah Tinggi
Impulsive Buying

Total
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Crosstabs 

 

Store Atmosphere * Impulsive Buying * Jenis_Kelamin * Usia Crosstabulation

1 1
100.0% 100.0%

1 1
100.0% 100.0%

6 1 7
60.0% 10.0% 70.0%

2 1 3
20.0% 10.0% 30.0%

8 2 10
80.0% 20.0% 100.0%

1 1
50.0% 50.0%

1 1
50.0% 50.0%

2 2
100.0% 100.0%

11 3 14
39.3% 10.7% 50.0%

6 8 14
21.4% 28.6% 50.0%

17 11 28
60.7% 39.3% 100.0%

2 2 4
20.0% 20.0% 40.0%

1 5 6
10.0% 50.0% 60.0%

3 7 10
30.0% 70.0% 100.0%

14 7 21
42.4% 21.2% 63.6%

5 7 12
15.2% 21.2% 36.4%

19 14 33
57.6% 42.4% 100.0%

4 0 4
28.6% .0% 28.6%

2 8 10
14.3% 57.1% 71.4%

6 8 14
42.9% 57.1% 100.0%

31 13 44
41.3% 17.3% 58.7%

10 21 31
13.3% 28.0% 41.3%

41 34 75
54.7% 45.3% 100.0%

5 2 7
45.5% 18.2% 63.6%

2 2 4
18.2% 18.2% 36.4%

7 4 11
63.6% 36.4% 100.0%

18 7 25
27.3% 10.6% 37.9%

17 24 41
25.8% 36.4% 62.1%

35 31 66
53.0% 47.0% 100.0%

5 0 5
33.3% .0% 33.3%

2 8 10
13.3% 53.3% 66.7%

7 8 15
46.7% 53.3% 100.0%

1 6 7
6.7% 40.0% 46.7%

3 5 8
20.0% 33.3% 53.3%

4 11 15
26.7% 73.3% 100.0%

1 1
100.0% 100.0%

1 1
100.0% 100.0%

2 2
100.0% 100.0%

2 2
100.0% 100.0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

RendahStore Atmosphere

Total

Rendah

Tinggi

Store Atmosphere

Total

Rendah

Tinggi

Store Atmosphere

Total

Rendah

Tinggi

Store Atmosphere

Total

Rendah

Tinggi

Store Atmosphere

Total

Rendah

Tinggi

Store Atmosphere

Total

Rendah

Tinggi

Store Atmosphere

Total

Rendah

Tinggi

Store Atmosphere

Total

Rendah

Tinggi

Store Atmosphere

Total

Rendah

Tinggi

Store Atmosphere

Total

Rendah

Tinggi

Store Atmosphere

Total

Rendah

Tinggi

Store Atmosphere

Total

RendahStore Atmosphere

Total

RendahStore Atmosphere

Total

Jenis_Kelamin
L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

P

P

Usia
18

19

20

21

22

23

24

25

Rendah Tinggi
Impulsive Buying

Total
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 FAKULTAS PSIKOLOGI  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
Jl. Raya Tlogomas GKB 1 lt. 5 Kampus III UMM 

 
Kepada Yth. Responden 

Di Tempat 

 

Dengan hormat, 

Saya Yuniati Safirah (201110230311231) mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Malang, saat ini sedang melakukan penelitian guna penyusunan skripsi. 

Dalam penyusunan skripsi saya memerlukan data yang akan dianalisis. Berkaitan dengan 

pemerolehan data penelitian, saya mengharap kesediaan Saudara/i untuk membantu 

memberikan data penelitian dengan cara mengisi angket yang telah saya sediakan. Angket 

berisikan kesesuaian atau ketidaksesuaian Saudara/i dengan pernyataan yang ada. Oleh sebab 

itu dimohon tidak ragu dalam menjawab setiap pernyataan yang tersajikan, dan pilih yang 

sesuai dengan kondisi Saudara/i. Semua data yang diberikan akan dijaga kerahasiaanya dan 

hanya digunakan dalam penelitian ini. Penyusunan skripsi ini sangat bergantung pada data 

yang Saudara/i berikan, maka saya sangat berharap Saudara/i memastikan seluruh pernyataan 

telah terjawab tanpa ada yang terlewati. Jika Saudara/i membutuhkan penjelasan dapat 

menghubungi nomer 085645663357 atau email yuniatisafira@yahoo.co.id  Atas bantuan dan 

kerjasama Saudara/i saya ucapkan terima kasih. 

 
  

 

 

Hormat Saya, 

 

 

 

Yuniati safirah 
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Petunjuk Pengisian : 

1. Tugas anda adalah memberikan tanda ceklist (√)  pada pilihan jawaban yang anda 

rasa sesuai dengan keadaan diri anda. 

2. Apabila terdapat kesalahan berilah tanda samadengan (=) pada jawaban sebelumnya 

dan beri tanda silang (√) pada pilihan jawaban yang anda inginkan. Dengan 

keterangan: 

  SS: Apabila pernyataan tersebut Sangat Setuju dengan keadaan yang saudara rasakan 

    S: Apabila pernyataan tersebut Setuju dengan keadaan yang saudara rasakan 

  TS: Apabila pernyataan tersebut Tidak Setuju dengan keadaan yang saudara rasakan 

STS: Apabila pernyataan tersebut Sangat Tidak Setuju dengan keadaan yang saudara 

rasakan 

3. Usahakan tidak ada nomor yang terlewatkan untuk diisi 

4. Isilah identitas anda pada kolom dibawah ini : 

Nama / inisial  :  

Jenis Kelamin  : P/L (Lingkari salah satu) 

Usia    :  

 

 

 

 

 

 

 

Selamat Mengerjakan 
 
 

 
 
 
 
 

 

RAHASIA 
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Skala A 
 

No Pernyataan SS S TS STS 
1. Penampilan luar sebuah toko terlihat menarik karena tekstur papan 

nama yang mempunyai ciri khas 
    

2. Penempatan papan nama di sebuah toko tidak berpengaruh bagi 
saya untuk berkunjung 

    

3. Ukuran pintu yang lebar di sebuah toko memudahkan pengunjung 
untuk leluasa masuk 

    

4. Jarak tempat parkir yang dekat dengan toko memudahkan 
pengunjung yang akan berbelanja 

    

5. Pengunjung mudah melihat papan nama sebuah toko karena 
ukurannya yang besar 

    

6. Pengunjung suka berbelanja di sebuah toko tersebut karena 
keamanan tempat parkirnya 

    

7. Penempatan pintu masuk yang tepat disebuah toko memudahkan 
pengunjung untuk memasuki toko 

    

8. Tampilan luar toko yang menarik tidak mempengaruhi saya untuk 
berkunjung 

    

9. Pencahayaan yang terang disebuah toko membuat pengunjung 
nyaman berbelanja 

    

10. Pemilihan warna cat disebuah toko tidak berpengaruh bagi saya 
dalam berbelanja 

    

11. Penempatan lokasi kasir yang tepat memudahkan pengunjung 
melakukan transaksi pembayaran 

    

12. Jumlah kasir yang banyak disebuah toko memudahkan pengunjung 
dan tidak mengantri dalam melakukan transaksi 

    

13. Pengunjung nyaman berbelanja ditoko dengan pramuniaga yang 
ramah 

    

14. Kondisi ruangan toko yang bersih membuat pengunjung nyaman 
dan betah didalam toko 

    

15. Ruangan toko yang terlalu dingin disebuah toko membuat 
pengunjung tidak nyaman  

    

16. Pengelompokan barang atau produk yang sejenis memberikan 
kemudahan pengunjung dalam mencari produk yang diinginkan  

    

17. Penataan jarak antar rak yang teratur menciptakan kesan rapi pada 
pengunjung toko 

    

18. Area penjualan yang luas membuat pengunjung nyaman berbelanja     
19. Tersedianya tempat penitipan barang membuat pengunjung merasa 

aman 
    

20. Area toko yang sangat luas membuat saya mudah lelah     
21. Penataan produk dalam rak yang unik membuat pengunjung tertarik 

untuk berbelanja 
    

22. Papan promosi yang kurang terlihat jelas disebuah toko membuat 
pengunjung tidak mengetahui jika ada promo 

    

23. Pusat layanan informasi yang memudahkan pengunjung saat 
berbelanja 

    

24. Adanya petunjuk arah lokasi barang atau produk disebuah toko 
dapat mempermudah pengunjung sebuah toko dalam mencari 
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barang atau produk yang diinginkan  
25. Penataan produk dalam rak yang terlihat rapi memudahkan 

pengunjung berbelanja 
    

26. Pengunjung tertarik berbelanja disebuah toko karena papan promosi 
(misal : pemotongan harga barang atau produk) terlihat jelas 

    

 
Skala B 

 
No Pernyataan SS S TS STS 
1. Ketika saya melihat barang atau produk yang sekiranya menarik, 

saya langsung membelinya 
    

2. Saat akan membeli barang atau produk, saya mempertimbangkan 
apakah saya benar-benar memerlukan atau tidak 

    

3. Mengikuti mode yang sedang terkini merupakan hal wajib bagi saya     
4. Saya tidak mudah terpengaruh membeli barang atau produk 

meskipun ada yang menarik 
    

5. Ketika saya melihat barang atau produk bagus saya merasa harus 
memilikinya 

    

6. Ketika melihat barang atau produk menarik, saya tidak terlalu 
menghiraukan 

    

7. Terkadang saya membeli barang yang menarik yang seharusnya 
untuk keperluan lain 

    

8. Saya mengutamakan menabung daripada belanja     
9. Saya tidak berfikir panjang ketika memutuskan membeli barang 

atau produk 
    

10. Saya tidak akan langsung membeli barang atau produk meski 
kondisi keuangan mencukupi 

    

11. Saya sering membeli barang atau produk dengan ikon favorit     
12. Apabila barang atau produk yang akan saya beli harganya mahal 

maka saya membatalkan untuk membelinya 
    

13. Saya merasa bersemangat saat membeli barang atau produk     
14. Tidak ada perasaan menyesal yang berlebihan di saat saya gagal 

membeli barang atau produk yang saya inginkan 
    

15. Saya membeli barang atau produk tanpa memperdulikan apakah itu 
cocok untuk saya atau tidak 

    

16. Saya dapat menahan diri dengan membatasi jumlah pembelian 
belanja saya 

    

17. Saya tidak melihat harga saat membeli barang atau produk     
18. Saya tidak mudah tergoda untuk membeli barang atau produk 

meskipun ada yang menarik 
    

19. Saat pergi ke pusat perbelanjaan saya selalu membeli barang atau 
produk walau tujuannya hanya mengantar teman 

    

20. Saat pergi ke pusat perbelanjaan, saya jarang berbelanja barang atau 
produk 

    

21. Saya terpesona saat memandang barang atau produk yang menarik 
hati 

    

22. Saya tidak peduli bila ternyata uang saya habis untuk belanja     
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Blue Print Skala Store Atmosphere 

 

No Aspek Nomer Butir Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1. Exterior  1, 3, 4, 5, 6, 7 2, 8 8 

2. General Interior  
 

9, 11, 12, 13, 14 10, 15 7 

3. Store Layout 16, 17, 18, 19 20 5 

4. Interior Display 21, 23, 24, 25, 26 22 6 

 Jumlah 20 6 26 

 

Blue Print Skala Impulsive Buying 

 

No Aspek Nomer Butir Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1. Spontanitas 1, 9, 17 2, 10, 18 6 

2. Kekuatan, kompulsi, dan 

intensitas. 

3, 11, 19 4, 12, 20 6 

3. Kegairahan dan stimulasi  5, 13, 21 6, 22 5 

4. Ketidak pedulian akan 
akibat  

7, 14, 15 8,16 5 

 Jumlah 12 10 22 

 

Blue Print Store Atmosphere 
 

No Aspek Item 
1. Exterior FAVORABLE 

 
1. Penampilan luar sebuah toko terlihat menarik karena tekstur 

papan nama yang mempunyai ciri khas 
2. Ukuran pintu yang lebar di sebuah toko memudahkan 

pengunjung untuk leluasa masuk 
3. Jarak tempat parkir yang dekat dengan toko memudahkan 

pengunjung yang akan berbelanja 
4. Pengunjung mudah melihat papan nama sebuah toko karena 

ukurannya yang besar 
5. Pengunjung suka berbelanja di sebuah toko tersebut karena 

keamanan tempat parkirnya 
6. Penempatan pintu masuk yang tepat disebuah toko 
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memudahkan pengunjung untuk memasuki toko 
 
UNFAVORABLE 
 

1. Penempatan papan nama di sebuah toko tidak berpengaruh bagi 
saya untuk berkunjung 

2. Tampilan luar toko yang menarik tidak mempengaruhi saya 
untuk berkunjung 

2. General 
Interior 

FAVORABLE  
 

1. Pencahayaan yang terang disebuah toko membuat pengunjung 
nyaman berbelanja 

2. Penempatan lokasi kasir yang tepat memudahkan pengunjung 
melakukan transaksi pembayaran 

3. Jumlah kasir yang banyak disebuah toko memudahkan 
pengunjung dan tidak mengantri dalam melakukan transaksi 

4. Pengunjung nyaman berbelanja ditoko dengan pramuniaga yang 
ramah 

5. Kondisi ruangan toko yang bersih membuat pengunjung 
nyaman dan betah didalam toko 

 
UNFAVORABLE  
 

1. Pemilihan warna cat disebuah toko tidak berpengaruh bagi saya 
dalam berbelanja 

2. Ruangan toko yang terlalu dingin disebuah toko membuat 
pengunjung tidak nyaman 

3. Store Layout FAVORABLE 
 

1. Pengelompokan barang atau produk yang sejenis memberikan 
kemudahan pengunjung dalam mencari produk yang diinginkan 

2. Penataan jarak antar rak yang teratur menciptakan kesan rapi 
pada pengunjung toko 

3. Area penjualan yang luas membuat pengunjung nyaman 
berbelanja 

4. Tersedianya tempat penitipan barang membuat pengunjung 
merasa aman 

 
UNFAVORABLE 
 

1. Area toko yang sangat luas membuat saya mudah lelah 
4. Interior 

Display 
FAVORABLE 
 

1. Penataan produk dalam rak yang unik membuat pengunjung 
tertarik untuk berbelanja 

2. Pusat layanan informasi yang memudahkan pengunjung saat 
berbelanja 

3. Adanya petunjuk arah lokasi barang atau produk disebuah toko 
dapat mempermudah pengunjung sebuah toko dalam mencari 
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barang atau produk yang diinginkan 
4. Penataan produk dalam rak yang terlihat rapi memudahkan 

pengunjung berbelanja 
5. Pengunjung tertarik berbelanja disebuah toko karena papan 

promosi (misal : pemotongan harga barang atau produk) terlihat 
jelas 

 
UNFAVORABLE 
 

1. Papan promosi yang kurang terlihat jelas disebuah toko 
membuat pengunjung tidak mengetahui jika ada promo 

 

Blue Print Skala Impulsive Buying 

 

No Aspek Item 
1. Spontanitas  FAVORABLE 

1. Ketika saya melihat barang atau produk yang sekiranya 
menarik, saya langsung membelinya 

2. Saya tidak berfikir panjang ketika memutuskan membeli 
barang atau produk 

3. Saya tidak melihat harga saat membeli barang atau produk 
 

UNFAVORABLE 
1. Saat akan membeli barang atau produk, saya 

mempertimbangkan apakah saya benar-benar memerlukan 
atau tidak 

2. Saya tidak akan langsung membeli barang atau produk meski 
kondisi keuangan mencukupi 

3. Saya tidak mudah tergoda untuk membeli barang atau produk 
meskipun ada yang menarik 

2. Kekuatan, 
kompulsi, dan 
intensitas. 
 

FAVORABLE 
1. Mengikuti mode yang sedang terkini merupakan hal wajib 

bagi saya 
2. Saya sering membeli barang atau produk dengan ikon favorit 
3. Saat pergi ke pusat perbelanjaan saya selalu membeli barang 

atau produk walau tujuannya hanya mengantar teman 
 

UNFAVORABLE 
1. Saya tidak mudah terpengaruh membeli barang atau produk 

meskipun ada yang menarik 
2. Apabila barang atau produk yang akan saya beli harganya 

mahal maka saya membatalkan untuk membelinya 
3. Saat pergi ke pusat perbelanjaan, saya jarang berbelanja 
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barang atau produk 

3. Kegairahan dan 
stimulasi  
 

FAVORABLE 
1. Ketika saya melihat barang atau produk bagus saya merasa 

harus memilikinya 
2. Saya merasa bersemangat saat membeli barang atau produk 
3. Saya terpesona saat memandang barang atau produk yang 

menarik hati 
 

UNFAVORABLE 
1. Ketika melihat barang atau produk menarik, saya tidak terlalu 

menghiraukan 
2. Saya tidak peduli bila ternyata uang saya habis untuk belanja 

4. Ketidak 
pedulian akan 
akibat  
 

FAVORABLE 
1. Terkadang saya membeli barang yang menarik yang 

seharusnya untuk keperluan lain 
2. Tidak ada perasaan menyesal yang berlebihan di saat saya 

gagal membeli barang atau produk yang saya inginkan 
3. Saya membeli barang atau produk tanpa memperdulikan 

apakah itu cocok untuk saya atau tidak 
UNFAVORABLE 

1. Saya mengutamakan menabung daripada belanja 
2. Saya dapat menahan diri dengan membatasi jumlah 

pembelian belanja saya 

 
 
Indeks validitas alat ukur penelitian 
 

Alat ukur Jumlah item diujikan Jumlah item valid Indeks validitas 
Skala store atmosphere 26 26 0,300-0,773 
Skala impulsive buying 22 22 0,253-0,659 
 
Berdasarkan table 1 diperoleh hasil dari 26 item skala store atmosphere dan 22 item skala 
impulsive buying yang diujikan melalui uji statistik bahwa item store atmosphere dan item 
impulsive buying valid semua. Indeks validitas dari skala store atmosphere yang telah 
diujikan berkisar antara 0,300-0,773. Sedangkan indeks validitas dari skala impulsive buying 
yang telah diujikan berkisar antara 0,253-0,659 
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Indeks reliabilitas alat ukur penelitian 
 

Alat Ukur Alpha 
Skala store atmosphere 0,920 
Skala impulsive buying 0,870 
 
Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa ke dua instrumen yang dipakai dalam 
penelitian ini reliabel jika dibandingkan dengan syarat cronbach alpha yaitu 0,800 (Azwar, 
2010). Hal ini membuktikan bahwa kedua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 
memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang memadai. 
 


