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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu akan dijadikan sebagai pertimbangan dan 

acuan dalam membandingkan pengaruh suatu variabel sehingga 

menunjang keakuratan data penelitian yang dilakukan peneliti dalam 

menyelesaikan penelitian ini. Penelitian terdahulu memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan penelitian terdahulu dan 

sekarang adalah sama-sama menggunakan pembelian impulsif konsumen 

sebagai variabel terikat. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama dan 

Tahun Peneliti 

Metode Variabel Hasil 

1 Visual 

Merchandise 

dan Atmosfer 

Toko : 

Pengaruhnya 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Impuls 

 

Erminati 

Pancaningrum 

(2017) 

Alat analisis data: 

Regresi Linier 

Berganda 

Populasi: 

pengunjung 

Matahari City of 

Tomorrow 

Sampel:  

Konsumen 

matahari dengan 

jenis kelamin 

wanita, umur 27-

36 dan 

berpenghasilan 2,5 

juta – 4 juta. 

Instrument: 

Kuesioner 

Variabel bebas : 

 Visual 

Merchandise 

 Atmosper 

Toko 

 

Variabel Terikat: 

Keputusan 

Pembelian 

Impuls 

 Visual merchandise 

memiliki pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap pembelian 

impuls konsumen. 

 Atmosfer toko  

memiliki pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap pembelian 

impuls konsumen. 

2 The Impact of 

Visual 

Merchandising 

Analisis data: 

Regresi 

Populasi: 

Variabel bebas : 

 Visual 

mercandising 

 Windows display 

berpengaruh 

signifikan terhadap 
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No Nama dan 

Tahun Peneliti 

Metode Variabel Hasil 

on Impulse 

Buying 

Behavior of 

Costumer : A 

case from 

Central Mall of 

Ahmedabad 

India 

 

Neha P. Mehta 

dan Pawan K. 

Chugan 

(2013) 

konsumen central 

mall yang baru 

saja keluar dari 

mall. 

Sampel: konsumen 

yang baru saja 

keluar dari mall 

dan melakukan 

pembelanjaan. 

Instrument: 

kuesioner  

  

 Variabel 

Terikat : 

Impulse Buying 

pembelian impulsif. 

 In-store form/ 

mannequin display 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

pembelian impulsif. 

 Floor merchandising 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pembelian impulsif. 

 Promotional signage  

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pembelian impulsif . 

3 Effect of 

Discount, Sales 

Promotion and 

Merchandising 

on Impulse 

Buying at Toko 

Intan 

Purwokerto 

 

 Kasimin, 

Patricia Dhiana, 

Muh Mukery 

Warso 

(2014) 

Analisis data: 

Regresi Linier 

Berganda 

Populasi: 

konsumen yang 

melakukan 

pembelian di toko 

Intan. 

Sampel: konsumen 

yang dipilih secara 

acak. 

Variabel bebas : 

 Potongan 

harga 

 Promosi 

penjualan 

 Merchandisi

ng 

 

Variabel 

Terikat : 

Pembelian 

Impulsif 

 

 Potongan harga 

berpengaruh positif dan 

signifikn terhadap 

pembelian impulsif. 

 Promosi penjualan 

berpengaruh positif dan 

signifikn terhadap 

pembelian impulsif. 

 Merchandise  

berpengaruh positif dan 

signifikn terhadap 

pembelian impulsif. 

 

Dari berbagai hasil penelitian, banyak sekali yang menjadi faktor 

penyebab terjadi pembelian impulsif. Penelitian yang dilakukan oleh 

Pancaningrum (2017) yang menyatakan bahwa visual merchandising dan 

atmosfir toko berpengaru positif dan signifikan teradap pembelian impulsif. Ia 

mengatakan bahwa penyajian produk yang berkaitan dengan keragaman 

produk, koordinasi kategori produk, display contoh, pencahayaan, tata warna 

dan window display akan membentuk citra sebuah ritel atau toko dibenak 
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konsumen, sehingga konsumen cenderung melakukan pembelian tidak 

terencana disebabkan oleh keberadaan visual merchandising. Faktor lain yang 

juga disebutkan adalah atmosfir toko yang berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pembelian impulsif yang menuntuk pihak pemasar untuk membuat 

atmosfir gerai lebih menarik yang nantinya akan memperbesar kemungkinan 

terjadinya pembelian impulsif (Pancaningrum, 2017). 

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya pembelian impulsif 

adalah potongan harga dan promosi penjulan yang disebutkan didalam 

penelitian Kasimin (2015) bahwa potongan harga dan promosi penjualan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadi pembelian impulsif. 

Diskon dilakukan sebuah toko untuk meningkatan penjualan dan omset dari 

toko itu sendiri. Khususnya dengan cara-cara yang mampu mendorong 

pembelian impulsif karena pembelian impulsif adalah perilaku pembelian 

yang begitu sering dilakukan konsumen didalam sebuah toko yang disebabkan 

oleh salah satunya adanya potongan harga dan promosi penjualan (Kasimin et 

al, 2015). 

B. Landasan Teori 

1. Teori Pembelian Impulsif 

 Pembelian impulsif adalah pembelian yang tidak terencana 

atau spontan. Orang yang cenderung melakukan pembelian semacam 

ini disebut sebagai pembeli impulsif. Barang impulsif bisa berupa apa 

saja, bisa produk baru atau produk dengan harga murah yang 
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mengejutkan. Pembelian impulsif adalah pembelian yang tidak 

terencana yang disebabkan oleh adanya rangsangan dan konsumen 

memutuskan pembelian on the spot (Bhuvaneswari & Krishnan, 2015). 

 Karakteristik pembelian impulsif yang pertama adalah 

pembelian itu tidak direncanakan, konsumen memutuskan untuk 

membeli produk tersebut secara mendadak dan bukan berdasarkan 

kebutuhan. Karakteristik kedua adalah paparan stimulus yang dianggap 

sebagai katalisator yang membuat konsumen menjadi pembeli 

impulsif. Stimulus bisa berupa sepotong pakaian, perhiasan, atau 

permen. Karakteristik ketiga dari pembelian impulsif adalah sifat 

langsung perilaku tersebut. Konsumen membuat keputusan mendadak 

tanpa evaluasi konsekuensi. Akhirnya, konsumen mengalami reaksi 

emosional yang dapat berupa rasa bersalah atau mengabaikan 

konsekuensi masa depan. 

 Rook (1987) mengemukakan bahwa pembelian impuls harus 

digambarkan sebagai tindakan pembeli yang luar biasa, menarik, 

hedonis dan memaksa.  Bhuvaneswari (2015) mengemukakan bahwa 

perilaku impulsif memiliki definisi negatif dalam psikologi karena 

pembelian impulsif disebabkan oleh  ketidakmatangan dan kurangnya 

kontrol atas perilaku dan resiko. Disebutkan juga bahwa pembeli 

impulsif membeli barang karena alasan non ekonomi, seperti 

kesenangan, fantasi, kepuasan sosial dan emosional serta mengabaikan 

konsekuensi negatif dari pembelian impulsif. Pemasar menyadari 
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bahwa fenomena ini begitu sering terjadi dan menjadi hal yang 

penting, sehingga pemasar membuat strategi-strategi untuk mendorong 

perilaku impulsif dari konsumen. 

 Kim (2003) menggambarkan proses pembelian impulsif 

menghilangkan beberapa tahapan sebelum melakukan pembelian, 

seperti pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, dan evaluasi 

alternatif. Proses pembelian impulsif dimulai dengan kesadaran 

produk. Sebagai konsumen yang  terkena rangsangan akan terdorong 

untuk membeli secara impulsif. Ketika pembeli impulsif merasakan 

keinginan untuk membeli, mereka membuat keputusan pembelian 

tanpa mencari informasi atau mengevaluasi alternatif. Kemudian 

konsumen akan mengalami konsekuensi positif atau negatif dengan 

evaluasi paska pembelian yang dilakukan secara impulsif. Dalam 

proses ini, konsumen dipengaruhi oleh faktor internal seperti suasanya 

hati, kebutuhan nafsu, kenikmatan hedonis, evaluasi kognitif / afektif 

dan faktor eksternal seperti visual merchandising, tampilan jendela, 

tampilan di dalam toko, merchandising lantai, dan tanda promosi yang 

memicu pembelian impulsif. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini 

memberikan informasi mengenai produk baru, tren fashion atau tips 

koordinasi. 

 Periset dari bidang ekonomi dan psikologi telah mengusulkan 

enam model teoritis atau kerangka kerja untuk menjelaskan perilaku 

pembelian impulsif yaitu : (Bhuvaneswari & Krishnan, 2015) 
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a. Model Referensi Point 

Pembelian impulsif terjadi karena seorang konsumen kurang 

memperhatikan pencapaian absolut daripada beberapa titik 

perbandingan psikologis yang relevan. Manfaat kepuasan langsung 

lebih besar daripada pertimbangan masa depan. Situasi yang 

berbeda mencakup kedekatan fisik, kedekatan temporal, dan 

perbandingan sosial yang mendorong pembelian impulsif. Model 

ini menekankan persepsi konsumen terhadap produk dan 

pergeseran titik referensi konsumen saat memprediksi pembelian 

impulsif.  

b. Model Teoritis Pembelian Impuls 

Model teoritis pembelian impuls yang lebih komprehensif yang 

diambil dari penyelesaian sendiri, materialisme dan teori 

ketidaksempurnaan diri. Individu mengalami ketidaksesuaian diri 

yang membedakan antara bagaimana seseorang melihat dirinya 

sendiri (diri sebenarnya) dan bagaimana dia ingin menjadi (diri 

ideal). Untuk menyesuaikan ketidakcocokan atau kekurangan 

tersebut, individu menggunakan produk-produk sebagai 

penyelesaian. Model teori ini memprediksi variabel seperti 

materialisme individu, tingkat ketidaksesuaian diri dan 

kecenderungan belanja kompulsif akan membantu memprediksi 

jenis produk yang biasanya dibeli oleh individu.  
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c. Kerangka Aksesibilitas Manfaat Dua Faktor Biaya 

Kemampuan impulsif, pengendalian diri, dan preferensi waktu 

yang tidak konsisten dan dibangun di atas kerangka hedonik, yang 

menurutnya seorang individu merasakan dorongan yang tak 

tertahankan untuk membeli produk saat ia terpapar. Dalam situasi 

di mana manfaatnya lebih besar daripada biaya, godaan untuk 

menyerah pada dorongan yang dirasakan tinggi dan meningkatkan 

impulsif. Sebaliknya, ketika biaya impulsif lebih menonjol 

daripada manfaatnya, individu tersebut menolak dorongan tersebut, 

yang mengurangi kemungkinan perilaku impulsif. Orang-orang ini 

dikenal bijaksana. Interaksi antara faktor situasional dan 

kecenderungan konsumen untuk bersikap impulsif menentukan 

kemungkinan impulsif. 

d. Model Hubungan Lingkungan-Pembeli 

Dua moderator hubungan antara lingkungan dan respon pelanggan, 

yaitu karakteristik sosio-demografi pelanggan dan karakteristik 

kognitifnya. Misalnya, dalam kasus penjualan musiman, beberapa 

konsumen akan melakukan penghematan agar dapat melakukan 

pembelian, sementara konsumen lain memikirkan 

ketidaknyamanan belanja dalam penjualan musiman dengan 

antrian yang panjang dan kerumunan.  
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e. Model Terpadu Pembentukan Konsumsi Impulsif dan 

Pemberlakuan 

Kerangka teori impulsif yang paling rinci dalam proses pembelian 

impulsif dimana perilaku impulsif terdiri dari tiga pendahulunya, 

yaitu rangsangan pemasaran, faktor situasional seperti uang dan 

suasana hati dan sifat impulsif itu sendiri. Adanya satu atau lebih 

dari ketiga faktor ini cukup menimbulkan dorongan untuk membeli 

secara spontan. Ketika konsumen mengalami dorongan untuk 

membeli secara spontan, beberapa faktor penghambat seperti uang, 

waktu, pertimbangan konsekuensi merugikan jangka panjang, dan 

emosi antisipatif menghalangi pembelian impulsif. Sebaliknya, jika 

tidak ada kendala pengendalian yang terjadi pada konsumen, maka 

konsumen akan merespon dorongan dan membeli produk di 

tempat. 

2. Pembelian Impulsif 

Pembelian impulsif merupakan pembelian yang dibuat tanpa 

direncanakan sebelumnya atau keputusan pembelian dilakukan pada 

saat berada di dalam toko (Utami, 2010). Pembelian impulsif memiliki 

satu atau lebih karakteristik sebagai berikut: spontanitas, dorongan 

untuk membeli dengan segera, kesenangan dan stimulasi serta 

ketidakpedulian akan akibat. Menurut Kasimin (2014) pembelian 

impulsif terjadi ketika konsumen membeli produk dan merek yang 

tidak direncanakan sebelum masuk ke dalam toko, membaca katalog 
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penawaran, melihat informasi dari televisi atau secara online dan lain 

sebagainya. Penelitiannya juga menyatakan bahwa pembelian impulsif 

terjadi pada barang-barang seperti pakaian wanita, pakaian pria, 

produk makanan, perhiasan, dan produk-produk kebutuhan sehari-hari. 

Pembelian impulsif dapat terlihat ketika pengunjung menyukai 

produk yang dilihatnya dan memutuskan untuk membeli. Sumarwan 

(2011) mendifinisikan pembelian impulsif sebagai kecenderungan 

konsumen untuk melakukan pembelian secara spontan, tidak terefleksi, 

terburu-buru, dan didorong oleh aspek psikologis emosional terhadap 

suatu produk serta tergoda oleh persuasi dari pemasar. 

Menurut Rook & Hoch (1985), karakteristik pembelian impulsif, yaitu: 

a. Spontanitas, merupakan keinginan yang muncul dengan seketika 

untuk bertindak. Dengan kata lain merupakan hasrat yang muncul 

tiba-tiba dan spontan untuk melakukan pembelian. 

b. Out-of-control, merupakan ketidakmampuan untuk menolak 

kepuasan sesaat dan merupakan kondisi dimana seseorang tidak 

dapat mentoleransi adanya pemberian reward kepada diri sendiri 

yang tertunda ataupun terlambat. 

c. Psychology conflict, harus mempertimbangkan manfaat dari 

kepuasan sesaat dengan konsekuensi jangka panjang yang mungkin 

timbul. 

d. Noncognitive evaluation, konsumen akan mengurangi evaluasi 

kognitif mereka terhadap atribut produk yang akan dibeli. 
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e. Disregard of consequencies, hanya mementingkan kesenangan 

jangka pendek dari pada memikirkan kepentingan untuk jangka 

panjang. 

3. Visual Merchandising 

Visual merchandising menjadi salah satu faktor yang dapat 

menyebabkan terjadinya pembelian impulsif. Visual merchandising 

merupakan teknik dalam mempresentasikan tampilan barang 

dagangan yang menarik eye-catching (Jain et al, 2012). Visual 

merchandising merupakan salesperson yang tidak berbicara namun 

dapat secara pasti dalam menyampaikan pesan penjualan melalui 

rangsangan visual (Jain et al, 2012). Mehta & Chugan (2013) juga 

menjelaskan bahwa visual merchandising merupakan satu-satunya 

teknik yang dapat menciptakan euphoria dalam industri pakaian, yaitu 

melalui presentasi yang ditampilkan dalam toko. 

Merurut  Bell dan Ternus dalam Yanti dan Japarianto (2014) 

fungsi visual merchandising dalam ritel pakaian : 

a. Mendukung penjualan. 

b. Mendukung strategi ritel. 

c. Komunikasi dengan pelanggan. 

d. Membantu dalam mengomunikasikan brand image ritel fashion. 

e. Mendukung tren dalam ritel. 
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Terdapat beberapa dimensi-dimensi penting dalam visual 

merchandising (Mehta & Chugan, 2013), yaitu : 

1. Window display, menjadi media yang menciptakan first impression 

pada benak konsumen untuk memasuki sebuah toko. 

2. In-store form/mannequin display, menjadi alat untuk memamerkan 

atau menjelaskan tren fesyen saat ini dan identitas merek suatu 

toko. 

3. Floor merchandising, merupakan penataan peralatan-peralatan 

yang mendukung pelaksanaan bisnis ritel dalam menciptakan 

ruang gerak bagi konsumen di dalam toko. 

4. Promotional signage, merupakan alat atau media yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan kepada konsumen mengenai promosi 

atau kegiatan yang sedang berlangsung didalam toko. 

Dengan penggunaan visual merchandising, informasi sebuah 

toko dapat disampaikan dalam bentuk visual. Konsumen cukup 

memahami informasi yang disampaikan melalui visual merchandising 

yang disajikan. Konsumen yang penasaran akan tertarik memasuki 

toko tersebut dan melakukan pembelian yang tidak direncanakan 

sebelumnya. Semakin baik teknik visual merchandising yang 

digunakan akan akan semakin tinggi juga toko tersebut dapat menarik 

konsumen untuk melakukan pembelian impulsif. 

H1: Semakin menarik visual merchandising maka semakin kuat 

dorongan konsumen untuk melakukan pembelian impulsif. 
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4. Promosi Penjualan 

Promosi penjualan ditujukan untuk memperkenalkan barang 

hasil produksi, dengan tujuan agar konsumen membeli hasil 

produksinya. Dengan demikian volume penjualan dapat meningkat dan 

meningkatkan laba perusahaan. Hal ini dapat dicapai oleh suatu 

perusahaan bila promosi penjualan yang dijalankan benar-benar tepat 

sehingga pelaksanaannya dapat berhasil seefektif mungkin. 

Menurut Utami (2010)  promosi penjualan merupakan program 

promosi ritel untuk mendorong terjadinya penjualan atau untuk 

meningkatkan penjualan. Secara umum, promosi penjualan yang 

dijalankan dalam ritel mempunyai bebrapa tujuan, antara lain :  

a. Mempetahankan minat pelanggan untuk tetap berbelanja pada ritel 

tersebut,  

b. Mengenalkan produk baru, 

c. Menyaingi program pesaing yang mengadakan program promosi 

penjualan,  

d. Memancing konsumen potensial yang belum pernah berbelanja 

pada toko tersebut,  

e. Memanfaatkan musim/tren atau kecenderungan pola perilaku 

belanja pelanggan. 
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Jenis-jenis dari promosi penjulan, antara lain : (Utami, 2010) 

a. Titik penjualan 

Dapat dilaksanakan dengan cara memajang produk di konter, lantai, 

jendela yang memungkinkan sebuah toko untuk mengingatkan para 

pelanggan dan sekaligus menstimulasi pola perilaku belanja 

impulsif. 

b. Kupon 

Kupon adalah tanda yang ditujukan pada pelanggan untuk 

mendapatkan diskon khusus saat mereka berbelanja. Pemasar dapat 

mengiklankan suatu potongan harga khusus bagi konsumen yang 

memanfaatkan kupon tersebut. Sedangkan konsumen akan 

mendapatkan potongan khusus saat berbelanja dengan menunujukan 

kupon tersebut. 

c. Sampel produk 

Sampel adalah contoh produk yang diberikan secara cuma-cuma 

yang tujuannya untuk memberikan gambaran baik dalam manfaat 

rupa dari produk yang dipromosikan. 

d. Demontrasi 

Tujuan demontrasi sama dengan tujuan sampel, yaitu memberikan 

gambaran atau contoh dari produk atau jasa yang dijual. 

e. Program pelanggan setia 

Para pelanggan diberi poin atau diskon berdasarkan banyaknya 

jumlah belanja yang dilakukan oleh pelanggan. 
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f. Hadiah langsung 

Pemberian hadiah kepada konsumen dengan jumlah belanja 

menjadi faktor untuk memperoleh hadiah. 

Coley (2002) dalam penelitiannya mengatakan promosi menjadi 

komunikasi paling efektif yang dapat menarik konsumen untuk 

melakukan pembelian impulsif. Sebuah riset membuktikan bahwa 

sejumlah 66% konsumen mengakui bahwa alasan pembelanjaan 

dikarenakan adanya sale atau promosi (Yanthi dan Japarianto, 2014). 

Konsumen tertarik untuk melakukan transaksi saat ada kegiatan 

promosi yang dilakukan karena pertimbangan harga yang lebih murah.  

Promosi penjualan yang dilakukan oleh pemasar akan 

meningkatkan keinginan konsumen untuk berbelanja dan mendorong 

perilaku berbelanja impulsif. Mereka tertarik pada kegiatan promosi 

penjualan walaupun pembelian dilakukan pada produk yang tidak 

butuhkan. Oleh karena itu promosi penjualan dinyatakan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pembelian impulsif (Kasimin et al, 

2015). 

H2 : Semakin banyak promosi penjualan maka semakin kuat 

dorongan konsumen untuk melakukan pembelian impulsif. 
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C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan 

antar variabel yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2016), kerangka pikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting. Persaingan bisnis fesyen yang begitu padatnya menjadikan 

konsumen mempunyai alternatif pilihan dalam melakukan pembelian. 

Setiap toko fesyen memiliki daya tarik tersendiri, tinggal bagaimana 

konsumen menentukan pilihan.  

Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan 

tinjauan teori serta mengacu pada penelitian terdahulu yang mengatakan 

bahwa visual merchandising menjadi prediktor langsung terjadinya 

pembelian impulsif (Yanthi & Japarianto, 2014) dan promosi penjualan 

yang berpengaruh positif dan signifikan terdapat pembelian impulsif 

(Kasimin et al, 2015), maka kerangka pikir dapat dilihat pada gambar 2.2 

berikut ini : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

Pembelian 

Impulsif 

H1 

H2 

Visual merchandising 

Promosi Penjualan 


