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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap orang memiliki karakter yang berbeda beda dalam 

melakukan suatu tindakan. Beberapa orang akan melakukan pembelian 

suatu barang yang tidak mereka rencanakan sebelumnya ,atau sering kita 

dengar dengan istilah pembelian barang secara impulsive, tentunya 

kebiasaan tersebut akan memberikan keuntungan lebih bagi suatu 

perusahaan. Konsumen di Indonesia memiliki sepuluh karakter unik, yaitu 

berpikir jangka pendek, tidak terencana, suka berkumpul, gagap teknologi, 

berorientasi pada konteks, suka merek luar negeri, religius, gengsi, kuat di 

subkultur, dan kurang peduli lingkungan.  

Sebagian besar konsumen Indonesia memiliki karakter unplanned 

(tanpa perencanaan). Hal ini tercermin pada kebiasaan impulse buying, 

yaitu membeli produk yang terlihat menarik pada saat itu tanpa melakukan 

perencanaan sebelumnya.  Karakter unik dalam hal ini merupakan perilaku 

konsumen yang memiliki ciri khas tersendiri dbandingkan dengan 

sebagian konsumen lain. Konsumen yang tidak terencana biasannya 

melakukan suatu keputusan pembelian berdasarkan tingkat emosional 

mereka pada saat mereka berada pada suatu toko atau mall yang mereka 

kunjungi, keputusan yang emosional atau menurut desakan hati dapat 

mempengaruhi konsumen untuk melakukan tindakan impulsive. 
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             Sumber : Marketing 2016 AC NIELSON 

                   Gambar 1.1 Grafik perilaku konsumen di Indonesia 

Grafik tersebut memperlihatkan bahwa perilaku konsumen di 

Indonesia lebih cenderung merencanakan pembelian tetapi selalu membeli 

item tambahan. Perilaku konsumen inilah yang disebut dengan perilaku 

impulse buying atau yang sering disebut pemasar dengan pembelian tanpa 

direncanakan, dimana konsumen sebelumnya sudah merencanakan 

pembelian tetapi mereka membeli produk/ barang diluar perencanaan 

mereka. Konsumen yang tidak  terencana biasanya  melakukan suatu 

keputusan pembelian berdasarkan tingkat emosional mereka pada saat 

mereka berada pada suatu tempat perbelanjaan  yang mereka kunjungi, 

keputusan yang emosional atau menurut desakan hati dapat mempengaruhi 

konsumen untuk melakukan suatu tindakan impulsif.  

 Impulse buying berkaitan dengan perilaku untuk membeli 

berdasarkan emosi pada diri seseorang. Emosi ini berkaitan dengan 
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pemecahan masalah pembelian yang terbatas atau spontan. Mereka 

melakukan pembelian tanpa berfikir panjang untuk apa kegunaan barang 

yang mereka beli, yang penting mereka/pelanggan terpuaskan. Artinya 

emosi merupakan hal  yang  utama digunakan sebagai suatu dasar 

pembelian suatu produk (Shoham dan Brencic, 2003). 

 Fenomena pembelian tidak terencana merupakan sesuatu yang 

dapat diciptakan. Pemasar didorong agar menciptakan ketertarikan secara 

spontan dan emosional sehingga dapat menarik minat konsumen dalam 

melakukan pembelian terhadap produk tertentu yang menarik banginya. 

Konsumen yang tertarik secara emosional biasanya tidak dapat berfikir 

secara rasional dan cenderung tidak peduli dengan konsekuensi dalam 

proses pengambilan keputusannya. store atmosphere merupakan salah satu 

unsur  dari  retailing  marketing  mix  juga  sangat berpengaruh  pada  

keputusan  berbelanja,  khususnya impulse  buying.  

 penciptaan  suasana  berarti  rancangan  lingkungan melalui  

komunikasi  visual,  pencahayaan,  warna, musik, dan wangi-wangian 

untuk merancang respons emosional  dan  perseptual  konsumen  dan  

untuk memengaruhi  konsumen  dalam  membeli  barang (Utami  (2010). 

Store atmosphere (suasana toko) 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.   

Selain itu  media  promosi   berperan  cukup  besar  dalam  

membentuk  emosi konsumen, dikarenakan  media  promosi  ini  dapat 
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mendorong  sesorang  untuk  membeli  produk  yang bukan  mereka  

butuhkan  namun  yang  juga  mereka inginkan disaat itu juga tanpa 

memikirkan jangka panjang kegunaan produk tersebut. Pembelian  

impulsif  dapat dijelaskan  sebagai  pilihan  yang  dibuat  pada  saat  itu 

juga karena perasaan positif yang kuat mengenai suatu  barang yang 

membuat konsumen terpengaruh untuk membeli barang tersebut. Promosi  

penjualan dalam  meningkatkan penjualan  di  toko adalah  diskon  harga, 

hadiah gratis, dan banded atau penjualan bersama-sama (bundling). 

 Strategi pemasaran yang digunakan perusahaan dalam 

mempromosikan produknya kepada konsumen akan berperan sangat 

penting dan strategi ini pun harus dilakukan terintegrasi dan komprehensif 

agar sebuah pesan dapat tersampaikan dengan menyeluruh dan konsisten 

pada targetnya, dengan menggunakan bauran promosi  yang  tepat,  tujuan 

tersebut akan terpenuhi. Salah satu strategi promosi perusahaan dalam 

menarik konsumen yaitu dengan menggunakan diskon , diskon harga  

merupakan strategi promosi penjualan berbasis harga di mana pelanggan 

kembali ditawarkan produk  yang  sama  dengan  harga  berkurang.   

Diskon  merupakan salah satu bentuk promosi yang memberikan 

pengurangan  harga  produk  dari  harga  normal  dalam  periode  tertentu. 

potongan  harga merupakan diskon  langsung  dari  harga  untuk masing–

masing produk yang dibeli selama kurun waktu yang telah disebutkan 

(Philip  Kotler 2009). Selain diskon jenis promosi yang sering digunakan 

perusahaan untuk menarik minat konsumen dalam melakukan pembelian 

secara tidak terencana dengan menggunakan bonus pack ,bonus pack  
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menawarkan  konsumen sebuah  muatan  ekstra  dari  sebuah produk yang 

mereka beli  dengan  harga jual  normal. Promosi  ini  biasa  digunakan  

untuk meningkatkan  pembelian  impulsif (impulse buying) oleh konsumen 

(Belch  &  Belch  2009). 

Secara empiris, penelitian yang telah dilakukan oleh  Putri dan 

Edwar (2014),  menyatakan bahwa variabel  bonus  pack  dan  price  

discount  secara  bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel impulse 

buying. Xu,  Y.,  dan  Huang,  J.S.  (2014),  Menyatakan bahwa variabel 

price discount  akan lebih memicu niat  membeli  konsumen  di  

bandingkan  variabel  bonus  pack  apabila produk  yang  ditawarkan  

memiliki  harga  yang  murah,  sedangkan variabel  bonus  pack  akan  

lebih  memicu  niat  membeli  konsumn dibandingkan  variabel  price  

discount  ketika  barang  yang  ditawarkan memiliki harga yang mahal. 

Sementara itu penelitian lain yang dilakukan oleh Hadjali et al. 

(2012), Kurniawan dkk. (2013) dan Khoirun (2010) menunjukan bahwa 

kegiatan promosi yang dilakukan oleh peritel dapat meningkatkan impulse 

buying. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Manik Yistiani dkk. (2012), 

Kurniawan dkk. (2013) dan Aditya dkk. (2012) memperlihatkan bahwa 

suasana atmosfir toko dapat meningkatkan impulse buying, Suryani dan 

Sari (2014) menyatakan bahwa mengenai “Pengaruh Merchandising, 

Promosi dan Atmosfir Toko Terhadap Impulse Buying (Tiara Dewata 

Supermarket Denpasar)” menjelaskan bahwa secara simultan Variabel 

Merchandising, Promosi dan Atmosfir Toko secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh signifikan terhadap Impulse Buying.  



 

 

6 

Yudatama (2012) menyatakan bahwa mengenai ”Pengaruh Store 

Image, Store Atmospherics, Store Theatrics, dan Social Factors Terhadap 

Pembelian Tidak Terencana(Studi Kasus Pada Luwes Pasar Swalayan 

Ungaran)” menjelaskan bahwa secara simultan Variabel Store Image, 

Store Atmospherics, Store Theatrics, dan Social Factors berpengaruh 

signifikan terhadap Impulse Buying. 

Beberapa contoh bentuk pusat perbelanjaan ritel modern seperti 

minimarket, supermarket, department store, shopping center, mall dan 

hypermarket. Bisnis ritel merupakan salah satu kegiatan usaha dalam 

menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari baik dalam bentuk produk 

maupun jasa yang ditujukan pada konsumen untuk kebutuhan prbadi atau 

keluarga. Perkembangan bisnis ritel di Indonesia  juga disebabkan oleh 

semakin banyaknya konsumen yang ingin berbelanja dengan mudah, cepat 

dan nyaman .  

Super Indo Supermarket yang didirikan oleh perusahaan PT Lion 

Super Indo Tbk merupakan salah satu toko ritel di malang yang telah 

memiliki berbagai macam penghargaan pada tahun ini super Indo berhasil 

meraih Corporate Image Award untuk kategori Mass Supermarket, 

Corporate Image Award sendiri merupakan pengakuan tertinggi bagi 

perusahaan dengan reputasi terbaik di Indonesia. 

Super Indo telah memiliki 143 gerai yang tersebar di 18 kota besar 

di Pulau Jawa dan bagian selatan Sumatera, dan 1 supermarket waralaba 

yang berlokasi di Jakarta. Didukung lebih dari 7.000 karyawan terlatih, 

Super Indo menyediakan beragam produk kebutuhan sehari-hari dengan 
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kualitas yang dapat diandalkan, lengkap, harga hemat, dan lokasi toko 

yang mudah dijangkau.  

Super Indo dalam melakukan upaya meningkatkan citra 

perusahaan untuk menarik konsumen dengan mempertimbangkan store 

atmosphere, sehingga konsumen maupun calon konsumen akan merasa 

tertarik dan nyaman pada saat mereka berkunjung ke Super Indo, dengan 

suasana yang nyaman konsumen akan lebih leluasa dalam melakukan 

tindakan serta membuat konsumen yang berbelanja di Super Indo merasa 

nyaman sehingga memungkinkan konsumen membeli barang tambahan  

lain diluar dari yang direncanakan apalagi jika ada potongan harga dan 

promo buy X get Y yang akan mempengaruhi konsumen dalam melakukan 

pembelian tanpa rencana (impulse buying). 

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Super Indo 

Supermarket Tlogomas Malang bahwa tempat penataan produk yang tepat 

dapat membuat konsumen dengan mudah mengetahui produk yang mereka 

butuhkan dan penataan produk yang menarik akan membuat konsumen 

tertarik untuk melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan 

oleh Super Indo Supermarket Tlogomas, potongan harga yang ditampilkan 

pada papan papan harga tertera harga normal dan harga setelah di diskon 

yang akan membuat daya tarik tersendiri bagi konsumen serta bonus Buy 

X get Y yang ditawarkan.  

Super Indo menyediakan layanan Gratis masak ditempat untuk 

produk ikan segar , sehingga konsumen tidak perlu lagi memasak dan 

membersihkan ikan yang dibeli, sehingga mempermudah konsumen dalam 
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menikmati fasilitas yang diberikan  oleh Super Indo. Hal tersebut 

menjadikan konsumen tertarik untuk melakukan pembelian, dalam hal ini 

sangat memungkinkan timbulnya aktivitas impulse buying yang dilakukan 

oleh konsumen dan memiliki daya tarik tersendiri. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Store Atmosphere , price discount 

dan Bonuspack terhadap Impulse Buying konsumen” (Studi : 

Konsumen Superindo Tlogomas Malang ). 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut :  

1. Apakah store atmosphere berpengaruh terhadap impulse buying pada 

konsumen Super Indo Tlogomas Malang?  

2. Apakah price discount berpengaruh terhadap impulse buying pada 

konsumen Super Indo Togomas Malang ? 

3. Apakah bonus pack berpengaruh terhadap impulse buying pada 

konsumen Super Indo Tlogomas Malang? 

4. Bagaimana pengaruh Store atmosphere, diskon dan bonuspack terhadap 

impulse buying pada konsumen Super Indo ? 

C. Tujuan 

a. Untuk menguji pengaruh store atmosphere terhadap impulse buying pada 

konsumen Super Indo. 

b. Untuk menguji pengaruh price discount terhadap impulse buying pada 

konsumen Super Indo. 
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c. Untuk menguji pengaruh bonus pack  terhadap impulse buying pada 

konsumen Super Indo. 

d. Untuk mendeskripsikan pengaruh Store atmosphere, diskon dan bonuspack 

terhadap impulse buying pada konsumen Super Indo. 

D. Manfaat 

 Manfaat dari adannya penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah : 

a. Bagi Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai bahan referensi serta 

dapat di gunakan penelitian lain sebagai bahan acuan menuju kesempurnaan 

untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan retail dan 

perilaku konsumen . 

  b.  Bagi Perusahaan 

Manfaat bagi perusahaan bisnis ritel hasil penelitian ini dapat diaplikasikan 

oleh pelaku usaha dalam bisnis ritel terutama dalam meningkatkan impulse 

buying pelanggan melalui strategi store atmosphere, price discount dan 

bonus pack.  

E. Batasan 

Karena cakupan penelitian ini yang sangat luas dan penelitian ini 

tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan penelitian sehingga 

mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka 

penulis menetapkan batasan pada variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian. Untuk impulse buying yang terdiri dari spontanitas, pembelian 

didasarkan atas emosi sesaat, dan ketidak pedulian akan akibat (Pasaribu, 

2013;5), Store atmosphere yang terdiri dari desain toko, perencanaan toko, 
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komunikasi visual dan penyajian produk (ma’ruf, 2006:202), diskon yang 

terdiri dari diskon kuantitas dan diskon musiman (Tjiptono 2008:116) 

besarnya potongan harga dan jenis produk yang mendapatkan potongan 

harga (Sutisna 2002:300) , bonuspack yang terdiri dari muatan ekstra 

dengan harga normal (belch & belch 2009)  dan pelayanan jasa  gratis 

dengan harga yang sudah dikurangi untuk mendorong pembelian (Boyd 

harper, 2000). 


