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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Konsumen sering kali melakukan pembelian impulsif di dalam 

sebuah toko (Yanthi & Japarianto, 2014). Pembelian impulsif merupakan 

pembelian yang dibuat tanpa direncanakan sebelumnya atau keputusan 

pembelian dilakukan pada saat berada di dalam toko (Utami, 2010). Data 

Nielsen menyebutkan pada tahun 2003 pembelian impulsif hanya 

sebesar 10 persen, namun pada tahun 2010 meningkat menjadi 21 

persen. Selain itu belanja produk tambahan diluar daftar kebutuhan pada 

tahun 2003 sebesar 10 persen, namun pada tahun 2010 meningkat 

menjadi 39 persen (Decilya, 2011).  

Konsumen melakukan pembelian impulsif tidak hanya dikarenakan 

oleh kebutuhan yang seharusnya dipenuhi, namun juga ada motif  untuk 

menghibur diri mereka (Jain et al, 2012). Utami (2010) juga mengatakan 

bahwa konsumen pergi berbelanja tidak hanya untuk memenuhi 

kebutuhannya, namun juga untuk berekreasi dan mencari hiburan. 

Konsumen yang pergi berbelanja untuk menghibur diri tidak akan 

membuat daftar kebutuhan sebelumnya, mereka akan memanfaatkan In-

store stimuli toko yang nantinya akan bertindak sebagai pengingat dari 

kebutuhan belanja (Sudarsono, 2017).  
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Pembelian impulsif yang dilakukan oleh konsumen ikut 

berkontribusi dalam omset penjualan yang didapat oleh sebuah 

perusahaan (Sari & Suryani, 2012). Pemasar yang bisa mendorong 

perilaku impulsif konsumen akan meningkatkan penjualan dengan cara 

menarik perhatian konsumen, membantu menemukan barang yang 

diinginkan dan memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan 

(Japarianto & Sugiharto, 2011).  

Pembelian impulsif terjadi pada produk pakaian wanita, pakaian 

pria, produk makanan, perhiasan dan produk-produk kebutuhan sehari-

hari (Kasimin et al, 2015). Pembelian impulsif juga terjadi pada produk-

produk fesyen seperti yang telah dibuktikan melalui penelitian yang 

dilakukan oleh Mehta dan Chugan (2013) di Central Mall, Ahmedabad 

India, penelitian Kurniawan dan Kunto (2013) di Matahari Departement 

Store Supermall Surabaya, penelitian Yanthi dan Japarianto (2014) di 

Matahari department Store Tunjungan Plaza Surabaya, penelitian oleh 

Sudarsono (2017) di Zara Surabaya dan masih banyak lagi. 

Kebutuhan konsumen akan produk fesyen didorong oleh kebutuhan 

akan aktualisasi diri, dalam teori hirarki kebutuhan Maslow yang 

menyebutkan konsumen akan terus menerus mengembangkan potensi 

dalam diri untuk membuktikan dan menunjukan dirinya pada orang lain 

(Wikipedia, 2017). Kesadaran konsumen akan fesyen terbaru saat ini 

telah menjadi dinamika dalam pasar.  Pasalnya kesadaran konsumen akan 

fesyen terbaru menyebabkan konsumen ingin terus mengikutinya. 
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Didukung oleh Badan Pusat Statistik yang meliris angka penjualan 

produk fesyen dan aksesoris menempati posisi pertama dengan persentase 

sebesar 37,6 persen dari 21 kategori produk lain pada tahun 2015 

(Kominfo, 2015).  

Kebutuhan konsumen akan produk fesyen menyebabkan toko  

fesyen semakin banyak bermunculan dan mereka berlomba-lomba 

memenuhi kebutuhan konsumen. Khususnya Kota Malang yang dianggap 

menjadi pasar yang potensial karena memiliki daya beli dengan poin 110 

atau dapat dikatakan baik (Anggraeni, 2017). Ditandai dengan hadirnya 

ritel fesyen Hardwere, Gosh, 3Second, Batik Kris, Elzatta lalu di susul 

oleh Rotelly, Ada, dan Minimal pada setahun terakhir. Secara tidak 

langsung persaingan antar toko fesyen di Kota Malang menjadi begitu 

ketat. 

Persaingan yang ketat mengharusnya pihak menejemen unutk 

membuat strategi handal dalam mempertahankan eksistensinya. Toko 

fesyen pasti mengharap memiliki banyak konsumen dan mendapat 

keuntungan. Strategi paling utama yang bisa dilakukan untuk 

mengungguli persaingan adalah strategi yang berdasarkan perilaku 

konsumen yang menjadi target pasar perusahaan (Yanthi & Japarianto, 

2014). Pembelian impulsif menjadi salah satu perilaku pembelian yang 

seringkali dilakukan oleh konsumen. Terjadinya pembelian impulsif 

dapat dikaitkan dengan berbagai faktor seperti visual merchandising, 

atmosfer toko (Pancaningrum, 2017), potongan harga, promosi penjualan 



4 
 

 
 

(Kasimin et al, 2015), shopping life style, fashion involvement (Japarianto 

& Sugiharto, 2011), kualitas pelayanan (Yistiani et al, 2012), motif 

belanja hedonis (Paramita, 2015), iklan, usia dan juga gender (Semuel, 

2007).  

CV Biensi Fesyenindo atau yang sekarang dikenal dengan nama 

3Second merupakan perusahaan yang bergerak di bidang fesyen. 3Second 

menonjolkan fesyen yang up to date dalam tampilan yang menarik. 

3Second beroperasi di Kota Malang sejak tahun 2011 dan menjadi toko 

fesyen yang cukup dikenal oleh sebagian besar konsumen. Berdasarkan 

hasil  pra-research  melalui wawancara dengan kepala toko dan  lima 

orang staf 3Second pada 28 Novemeber 2017, 3Second mampu 

mengundang pengunjung datang sebanyak 75 hingga 100 orang 

pengunjung dalam sehari. Penelitian sebelumnya telah banyak 

membuktikan bahwa pembelian impulsif bisa terjadi pada produk fesyen, 

maka diduga pembelian impulsif juga terjadi pada toko 3Second. 

Visual merchandising menjadi salah satu faktor yang dapat 

menyebabkan terjadinya pembelian impulsif. Visual merchandising 

menjadi satu-satunya teknik yang dapat menciptakan euphoria dalam 

industri pakaian (Mehta & Chugan, 2013) karena visual merchandising 

merupakan salesperson yang tidak berbicara, namun dapat 

menyampaikan informasi penjualan melalui rangsangan visual (Yanthi & 

Japarianto, 2014). 3Second memiliki tampilan toko yang khas dengan 

menerapkan tema industrial dengan nuansa dominan warna hitam dan 
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abu-abu mampu membedakannya dari toko fesyen yang lain. Menurut 

Jain (2012) pemanfaatan visual merchandising selain sebagai daya tarik 

dan pembeda toko satu dengan lainnya juga dapat meningkatkan rasa 

ingin pada konsumen dan mendorong perilaku pembelian impulsif.  

Promosi penjualan merupakan komunikasi pemasaran paling efektif 

yang menyebabkan terjadinya pembelian impulsif (Coley, 2002) selain 

visual merchandising. Sebuah riset menyatakan bahwa  66% konsumen 

melakukan pembelian suatu produk dikarenakan adanya sale atau 

promosi (Yanthi dan Japarianto, 2014). Kegiatan promosi penjualan dapat 

menarik konsumen baru, mempengaruhi konsumen untuk mencoba 

produk baru, mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak produk, 

menyerang aktifitas promo pesaing dan meningkatkan pembelian impulsif 

(Kasimin et al, 2015). Oleh karena itu, setidaknya 3Second mengadakan 

empat kali kegiatan promosi penjualan dalam setahun, baik dalam bentuk 

potongan harga langsung ataupun kupon belanja untuk menarik 

konsumen melakukan pembelian.  

Secara teoritis menurut Dittmar (1996) pembelian impuls diambil 

dari  penyelesaian diri sendiri, materialisme dan teori ketidaksempurnaan 

diri. Setiap individu mengalami ketidaksesuaian diri antara bagaimana 

seseorang melihat dirinya (diri sebenarnya) dengan bagaimana seseorang 

ingin menjadi (diri ideal). Oleh karena itu, untuk menyesuaikan 

ketidakcocokan atau kekurangan tersebut, individu menggunakan produk-

produk sebagai penyelesaian.  
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Visual merchandising dan promosi menjadi faktor pendorong yang 

kuat pada  konsumen untuk melakukan pembelian impulsif. Peneliti 

tertarik untuk melihat pengaruh visual merchandising dan promosi 

terhadap pembelian impulsif pada gerai 3Second karena fenomena ini 

cukup sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh 

visual merchandising dan promosi terhadap pembelian impulsif pada 

konsumen gerai atau toko tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Persaingan antara toko fesyen yang begitu ketat mengharusnya 

toko-toko fesyen dapat mempertahankan konsumen dan juga mengundang 

konsumen-konsumen baru. Oleh karena itu, pihak manajemen harus 

menciptakan strategi-strategi handal supaya mereka dapat menjaga 

eksistensi perusahaannya. Strategi pemasaran yang handal dapat 

diciptakan berdasarkan perilaku konsumen dalam melakukan pembelian 

(Yanthi & Japarianto, 2014). Salah satunya yaitu mendorong pembelian 

impulsif. 

Pembelian impulsif merupakan perilaku pembelian yang begitu 

sering terjadi dalam sebuah toko. Banyak faktor yang menyebabkan 

konsumen melakukan pembelian impulsif diantaranya visual 

merchancising dan promosi penjualan. Jika kedua faktor ini mampu 

mendorong konsumen melakukan pembelian impulsif maka sudah pasti 

sebuah perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari transaksi yang 
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dilakukan konsumen dan perusahaan akan bertahan ditengah ketatnya 

persaingan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah visual merchandising berpengaruh positif terhadap

pembelian impulsif pada toko 3Second ?.

2. Apakah promosi penjualan berpengaruh positif terhadap pembelian

impulsif pada toko 3Second ?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari

penelitian ini adalah :

a. Menguji dan menganalisis adanya pengaruh visual merchandising

secara parsial terhadap pembelian impulsif pada toko 3Second.

b. Menguji dan menganalisis adanya pengaruh promosi secara parsial

terhadap pembelian impulsif pada toko 3Second.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademisi

Dengan penelitian ini diharapkan penulis dapat memperluas

pemahaman atau ruang lingkup dari pembelian impulsif.

b. Manfaat Praktis bagi Toko Fesyen
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1) Sebagai bahan perencanaan dan perkembangan alternatif 

strategi pemasaran yang berkaitan dengan pembelian 

impulsif. 

2)  Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

strategi pemasaran dari dampak positif pembelian impulsif 

kosumen. 


