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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap konsumen memiliki tingkah laku yang berbeda dan sering berubah 

dalam melakukan pembelian produk. Dilihat dari segi perencanaan sebelum 

melakukan pembelian produk dapat dibedakan menjadi perilaku pembelian 

terencana dan pembelian tidak terencana. Pembelian terencana suatu perilaku 

konsumen, yang mana konsumen akan merencanakan mengenai jenis produk 

apa saja yang akan dibeli sebelum memasuki toko (Wirawan, 2007). Pembelian 

tidak terencana suatu perilaku pembelian secara spontan tanpa ada perencanaan 

terlebih dahulu pada saat memasuki toko.  Pembelian impulsif atau juga disebut 

pembelian tidak terencana dapat didefinisikan sebagai tindakan membeli yang 

dilakukan tanpa memiliki maksud atau niat membeli yang terbentuk sebelum 

memasuki toko (Mowen & Minor 2010). 

Hidayat (2013) menyatakan bahwa konsumen sering melakukan pembelian 

produk yang tidak terencana. Sebagian dari konsumen pernah berbelanja 

melebihi apa yang direncanakan sebelum berada di dalam toko. Pembelian 

tidak rencana didasari atas rasa emosional yang dirasakan konsumen saat 

berada didalam toko. Bahkan tak sedikit konsumen sering membeli barang-

barang yang tidak masuk dalam daftar belanja yang sudah dipersiapkan 

(Purjono, 2007).  

Pembelian impulsif sering mendapatkan perhatian dari produsen. Hal ini 

disebabkan pembelian impulsif merupakan suatu fenomena yang sering terjadi 
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didalam toko dan menjadi tujuan utama yang mendasari kegiatan pemasaran 

(Herabadi, 2003). Konsumen yang melakukan pembelian impulsif tidak 

memandang suatu merek atau produk tertentu karena mereka cenderung untuk 

membeli secara spontan dan  emosional. 

Perilaku pembelian impulsif pada setiap individu memiliki tingkatan 

emosional yang berbeda. Hal ini juga bergantung pada individu untuk dapat 

mengontrol atau tidak pembelian impulsif. Beberapa orang memiliki tingkat 

kecenderungan yang lebih tinggi untuk bereaksi terhadap pembelian impulsif, 

sedangkan yang lain tidak menanggapi rangsangan tersebut (Lin dan Chuang, 

2005).   

Pembelian impulsif dapat dipengaruhi banyak faktor diantaranya suasana 

toko dan citra toko (Yudatama, et al 2012), potongan harga (Nagadeepa, et al 

2015), kualitas pelayanan (Putri, et al 2015), background musik, kupon undian 

dan voucher, display product, iklan dan promosi, harga, (Tendai & Crispen, 

2009), kebijakan harga, pelayanan toko (Herukalpiko, et al 2013), tingkat 

pendapatan konsumen, visual merchandising (Vishu & Raheem, 2013). Selain 

itu menurut Karbasivar & Yarahmadi (2011) menyatakan bahwa bonus produk, 

window display juga dapat mempengaruhi pembelian impulsif. 

Dalam penelitian ini variabel yang dipilih suasana toko dan potongan harga. 

Suasana toko terbentuk dari komponen desain bangunan, ruangan interior, tata 

ruang, lorong-lorong, tekstur karpet, dinding, bau, warna, dan suara yang 

dialami para pelanggan untuk mendorong konsumen untuk melakukan 

pembelian impulsif (Ratnasari, 2015). Sehingga, semua komponen yang ada 



3 
 

 
 

pada suasana toko tersebut dapat memberikan dampak positif pada perilaku 

pembelian impulsif (Akram, 2016).  

Pembelian impulsif dapat didorong oleh suasana yang nyaman karena 

dengan adanya suasana yang nyaman dan area di dalam toko yang luas 

seseorang akan tertarik untuk berjalan-jalan dan berlama-lama berada di dalam 

toko maka hal tersebut akan memberikan kesempatan untuk melihat produk-

produk yang ditata secara rapi (Peck & Childers, 2006).  Sehingga yang semula 

konsumen tidak berencana membeli produk dapat terdorong untuk melakukan 

pembelian impulsif pada produk yang mereka lihat. Suasana toko yang nyaman 

dapat diciptakan melalui adanya penyejuk udara (AC), aroma toko, 

background musik, layout toko dan warna dinding yang menarik. Meskipun, 

suasana toko tidak bisa menyampaikan informasi suatu produk secara langsung 

dibandingkan iklan, tetapi suasana toko merupakan komunikasi secara 

tersembunyi yang dapat menunjukan kelas sosial produk yang ditawarkan. Hal 

ini dapat dijadikan sebagai alat untuk membujuk konsumen membeli produk 

yang ditawarkan toko tersebut (Chen dan Hsieh, 2011).  

Selain suasana toko, terdapat faktor lain yaitu potongan harga. Dalam bisnis 

ritel  perusahaan harus memperhatikan faktor harga, karena besar kecilnya 

harga sangat mempengaruhi penjualan suatu produk yang ditawarkan. Menurut 

Sutisna (2002) tujuan pemberian potongan harga untuk mendorong pembelian 

dalam jumlah besar, mendorong agar pembelian dapat dilakukan dengan 

kontan atau waktu yang lebih pendek (pembelian impulsif), dan mengikat 

pelanggan agar tidak berpindah keperusahaan lain.  
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Pada umumnya potongan harga digunakan untuk mempengaruhi konsumen 

agar membeli lebih banyak produk baru maupun produk yang sudah out of 

date. Potongan harga lebih mudah menarik perhatian konsumen dari pada 

produk dengan harga normal, hal ini dapat dilihat dari antusias konsumen 

apabila ada potongan harga seperti di Hypermarket. Dengan adanya potongan 

harga di Hypermarket, orang yang semula hanya jalan-jalan akan tergoda untuk 

membeli. Disamping itu potongan harga terjadi hanya diwaktu-waktu tertentu 

hal itu dapat membuat konsumen tidak berfikir panjang untuk membeli produk. 

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Xu & Huang 

(2014) bahwa potongan harga efektif untuk mendorong konsumen untuk 

melakukan pembelian impulsif. 

Suasana toko dan potongan harga menjadi salah satu tolak ukur 

keberhasilan suatu perusahaan dimana ketika berhasil mengaplikasikan kedua 

hal tersebut akan berpengaruh terhadap perilaku pembelian impulsif konsumen 

dan dapat meningkatkan penjualan sehingga tercapailah tujuan suatu 

perusahaan yaitu keuntungan (Dalihade, 2016). Pernyataan tersebut didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Amsani (2017) yang menyatakan bahwa 

suasana toko dan potongan harga berpengaruh secara signifikan terhadap 

pembelian impulsif. Semakin nyaman suasana toko dan semakin menarik 

potongan harga maka akan semakin meningkat pula pembelian impulsif. Saat 

ini perkembangan perusahaan Hypermarket di Indonesia semakin pesat. Hal 

ini ditandai semakin banyaknya konsumen yang senang berbelanja di ritel 

modern seperti Hypermarket. Sebab di dalam pusat perbelanjaan memberikan 
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suasana belanja yang nyaman, bersih dan luas, disamping itu banyak 

ditawarkan potongan harga yang menarik dari berbagai macam produk yang 

dijual. 

Pembelian impulsif merupakan fenomena yang mendominasi perilaku 

pembelian di ritel modern berbasis Hypermarket. Survey yang dilakukan AC 

Nielsen menunjukkan bahwa  85% konsumen di Indonesia pernah mengalami 

pembelian tidak terencana di ritel modern (Decilya, 2011). Sehingga dapat 

diketahui bahwa masyarakat Indonesia adalah konsumen yang pernah 

mengalami pembelian tidak terencana ketika akan membeli suatu produk di 

dalam ritel modern.  

Carrefour sebagai salah satu ritel modern yang menawarkan suasana toko 

yang diciptakan dengan penataan suasana toko yang lebih nyaman, lebih luas 

dan lapang (Sutianto, 2016 ). Dari suasana toko tersebut konsumen akan 

tertarik untuk berbelanja pada Carrefour. Carrefour juga melakukan program 

potongan harga dari harga normal, beli 2 gratis 1, dan kupon belanja. 

Pemberian discount juga dilakukan pada waktu tertentu misalkan hari Sabtu-

Minggu, hari besar, dan momen-momen tertentu (katalogpromosi.com, 2017). 

Melihat fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti Carrefour. 

Carrefour yang diteliti dalam penelitian ini adalah Carrefour yang ada di kota 

Malang. Carrefour menjadi pilihan dalam penelitian ini, karena sudah banyak 

diketahui dan dikenal masyarakat serta berada di salah satu pusat kota Malang. 

Selain itu letaknya juga strategis berada Jl. Letjen Supratman. 
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Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada fenomena yang terjadi di 

masyarakat terhadap bagaimana Pengaruh Suasana Toko Dan Potongan 

Harga Terhadap Pembelian Impulsif Pada Carrefour Kota Malang. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah sebelumnya maka penulis 

dapat merumuskan masalah penelitian yaitu  : 

1. Bagaimana sikap pelanggan mengenai suasana toko, potongan harga dan 

pembelian impulsif pelanggan Carrefour? 

2. Apakah suasana toko berpengaruh terhadap pembelian impulsif pelanggan 

Carrefour? 

3. Apakah potongan harga berpengaruh terhadap pembelian impulsif 

pelanggan Carrefour? 

4. Apakah suasana toko dan potongan harga berpengaruh terhadap pembelian 

impulsif secara simultan terhadap pelanggan Carrefour?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian ini pada dasarnya adalah sebagai berikut  : 

a) Untuk mendiskripsikan sikap pelanggan tentang suasana toko,     

potongan harga, dan pembelian impulsif Carrefour. 

b) Untuk menguji pengaruh suasana toko terhadap pembelian impulsif   

pelanggan Carrefour. 
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c) Untuk menguji pengaruh potongan harga terhadap pembelian impulsif

pelanggan Carrefour.

d) Untuk menguji secara simultan pengaruh suasana toko dan potongan

harga bersama-sama terhadap pembelian impulsif pelanggan Carrefour.

2. Manfaat Penelitian

      Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna dapat memberikan manfaat 

secara: 

a) Praktis

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa suasana toko dan potongan 

harga berpengaruh secara positif dan signifkan secara parsial maupun 

secara simultan terhadap pembelian impulsif, sehingga dapat 

bermanfaat memberikan masukan bagi perusahaan untuk membangun 

hubungan antara suasana toko, potongan harga agar meningkatkan 

pembelian impulsif. Jika hal ini tercapai maka dampak adanya 

pembelian impulsif bagi perusahaan ialah tercapainya target penjualan.  

b) Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

peneliti selanjutnya, yang berkenaan dengan masalah tentang pembelian 

impulsif. 


