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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Penelitian ini didasari atas beberapa penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Dengan adanya tinjauan terhadap penelitian terdahulu dapat memberi 

gambaran terhadap penelitian yang akan dilakukan. Pembelian impulsif 

dipengaruhi secara positif oleh iklan, suasana toko, diskon, demografi, dan 

emosional konsumen (Yang, Huang & Feng, 2011). Hal ini menggambarkan 

bahwa suasana toko dan respon emosi positif konsumen merupakan variabel yang 

mempengaruhi pembelian impulsif. Hal serupa kembali ditekankan pada 

penelitian lainnya yang mengatakan, pembelian impulsif dipengaruhi secara 

positif oleh suasana toko dan juga di pengaruhi secara positif oleh personalitas 

konsumen yang terdiri atas emosional dan juga hasrat untuk melakukan pembelian 

impulsif (Mohan, Sivakumuran & Sharma, 2013). Pengelolaan suasana toko 

secara positif menciptakan dorongan bagi emosional konsumen untuk melakukan 

pembelian impulsif (Bessouh & Belkhir, 2018).  

 Sementara itu pembelian impulsif juga mendapat pengaruh moderasi dari 

kondisi situasional, hal ini didapat atas dasar penelitian terdahulu yang 

mengatakan bahwa suasana toko berpengaruh secara positif terhadap emosi positif 

konsumen, emosi positif konsumen berpengaruh positif pada pembelian impulsif, 

dan ketersediaan waktu dan uang sebagai kondisi situasional memoderasi
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pengaruh emosi positif dan pembelian impulsif (Zhuang et al., 2006). Hal ini 

menunjukan bahwa pembelian impulsif tidak hanya mendapat pengaruh secara 

langsung dari variabel-variabel yang telah di teliti sebelumnya, melainkan juga 

mendapat efek moderasi dari kondisi situasional. Atas dasar penelitian-penelitian 

yang sudah dilakukan sebelumnya dapat dijadikan gambaran untuk dilakukannya 

penelitian ini, dengan harapan dapat menguji kembali variabel-variabel yang 

berpengaruh terhadap pembelian impulsif pada objek dan waktu yang berbeda. 

B. Teori Dan Kajian Pustaka 

 

1. Dasar Teori Pembelian Impulsif 

Dasar teori yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah Stimulus, 

Organism and Response Theory Model. Dimana SOR Model merupakan 

perilaku manusia yang berdasarkan stimulus lingkungan, 

pengorganisasian, dan respon berdasarkan individu (Tahir, Sheikh, 

Hameed, & Khan , 2014). Dijelaskan bahwa stimulus memberikan 

dorongan terhadap efek terhadap internal individu dan pengorganisasian 

perilaku. Pengorganisasian didapatkan dari hasil proses antara stimulus 

dari faktor eksternal dengan perilaku dan kebiasaa
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individu. Proses yang dilakukan merupakan dampak dari persepsi, 

psikologis, emosional, efek kognitif yang menjadi satu. Respon adalah 

merupakan hasil akhir dari pengorganisasian yang diakibatkan oleh 

perilaku individual (Chang et al., 2014).  

Proses pembentukan SOR Theory Model  berawal pada komponen 

biologis ( indera, system syaraf, dan otot) yang kemudian dipandu pada 

keadaan mental ( emosi, bayangan, dan pikiran) sebagai proses motivasi 

dan stimulus (Buxbaum, 2016). Pengambilan keputusan dilakukan karena 

adanya rangsangan dari lingkungan dan mendapat bantuan dari emosional 

(Noble, 1966).Stimulus merupakan pengaruh dari faktor internal, 

sedangkan organisme sebagai penghubung antara faktor internal dan 

eksternal, sedangkan hasil akhir yang di dapat bertindak sebagai respon 

(Chang, et al, 2014). SOR Model merupakan proses terjadinya respon 

jangka pendek dan panjang akibat emosi positif yang diberikan lingkungan 

sebagai stimulus (Zimmerman, 2012). Respon merupakan kelanjutan 

pemprosesan stimulus terhadap keadaan situasional (Buxbaum, 2016). 

Peningkatan stimulus akan berpengaruh signifikan terhadap 

pengorganisasian yang di proses oleh individu untuk meningkatkan respon 

yang positif (Goi, Kalidas & Zeeshan, 2016). 

Dalam penelitian ini, stiumulus merupakan variabel suasana toko. 

Respon emosi positif konsumen merepresentasikan pengorganisasian, dan 

pembelian impulsif merupakan respon dalam SOR Model Theory yang 

akan digunakan. Dalam penelitian ini suasana toko yang direpresentasikan 
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oleh (kondisi eksternal, interior, tata letak, tata letak interior) akan 

mempengaruhi respon emosi positif konsumen yang terjadi sebagai respon 

dari suasana toko, yang selanjutkan akan memberikan dampak terhadap 

pembelian impulsif. Sebagai tambahan kondisi situasional (tekanan waktu, 

ketersediaan uang, variasi pilihan, kondisi sosial, dan referensi) 

dihipotesiskan akan memberikan efek moderasi antara hubungan respon 

emsoi positif konsumen terhadap pembelian impulsif.  

2. Pembelian Impulsif  

Pembelian impulsif meliputi pengolahan informasi, ketersediaan 

waktu, serta faktor internal yang meliputi kepribadian, nilai-nilai, 

emosional, kesadaran dalam pengendalian diri (Verplanken & Sato, 2011). 

Pembelian impulsif dilakukan secara tidak terencana akibat adanya 

stimulus di tempat pembelian (Gure, 2012). Gaya hidup serta kondisi 

situasional menjadikan pembelian impulsif semakin meningkat 

(Muruganantham & Bhakat, 2013). Pembelian impulsif disebabkan 

pengalaman dan situasi kondisional yang dialami (Rook, 2004). Pembelian 

impulsif terjadi akibat stimulus suasana toko melalui emosional dan 

diperkuat oleh situasional konsumen (Chang et al., 2014).  

Pembelian impulsif  mendapatkan dorongan yang signifikan dari 

suasana toko pada saat berada di lokasi pembelian (Mohan, Sivakumaran 

& Sharma, 2013). Sedangkan konsumen dengan kondisi emosional yang 

tidak stabil lebih mudah untuk melakukan pembelian secara impulsive 

(Akram et al., 2016). Pembelian impulsif dipengaruhi secara langsung oleh 
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suasana toko dan kepribadian konsumen serta dikuatkan oleh kondisi 

situasional. (Saad & Metawie, 2015). Pembelian impulsif dipengaruhi 

secara signifikan oleh kondisi situasional pada saat melakukan pembelian 

(Zhuang et al., 2006). Kondisi emosional yang tidak stabil akan 

menimbulkan tingkat hedonis yang tinggi untuk melakukan pembelian 

impulsif (Flight and Coker, 2016). Penilaian afeksi, emosional,  

spontanitas, kondisi situasional, keharusan untuk membeli menjadi 

indikator pembelian impulsif (Bruner, 2009). 

3. Suasana Toko 

Suasana toko merupakan isyarat, pesan, serta komunikasi untuk 

membentuk perilaku konsumen (Olahut, El-Murad & Ioan, 2012). Suasana 

toko disusun oleh tata letak, pencahayaan, musik untuk meningkatkan 

hubungan emosional dengan konsumen untuk mengendalikan kondisi 

situasional (Bohl, 2017). Suasana toko menstimulus perilaku konsumen 

sehingga merasa puas untuk melakukan pembelian (Murthy et al., 2016). 

Interaksi antara suasana toko dengan konsumen secara berulang akan 

meningkatkan pembelian (Fogel & Schneider, 2010). Suasana toko 

memberikan dorongan untuk mempengaruhi pembelian impulsive (Mohan, 

Sivakumuran & Sharma, 2013). Suasana toko meningkatkan kualitas 

hubungan dengan konsumen untuk mempengaruhi perilaku pembelian 

(Wang & Ha, 2011).  

Kebersihan, wangi, pencahayaan, tata letak, dan warna memiliki 

pengaruh yang positif untuk mempengaruhi tingkat pembelian (Hussain & 
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Ali, 2015). Suasana toko yang aktraktif lebih memberikan dorongan untuk 

melakukan pembelian impulsif (Sun & Yazdanifard, 2015). Suasana toko 

akan mendorong kepuasan dan loyalitas consume untuk meningkatkan 

pembelian impulsive (Koo, 2003). Musik, pencahayaan, dekorasi tata letak 

dapat mendorong konsumen untuk melakukan pembelian impulsif melalui 

mediasi pengaruh emosional (Jiang et al., 2014). 

Sedangkan di sisi lain menyatakan pencahayaan dan komunikasi 

langsung mempengaruhi emosional konsumen untuk melakukan 

pembelian impulsif. Bertolak belakang dengan (Roy, 2018) kontak 

langsung suasana toko dengan konsumen akan memberi dorongan 

konsumen untuk berlama-lama di toko dan melakukan pembelian. Rasa 

nyaman, kebersihan, komunikasi atraktif, pencahayaan menjadi indikator 

dari suasana toko (Bruner, 2009). 

4. Respon Emosi Positif 

Respon emosi positif bergantung pada integritas diri, kemampuan 

mengendalikan diri serta kemampuan mengatasi masalah (Tsarenko & 

Strizhakova, 2013). Respon emosi positif memiliki berbagai macam 

kondisi atas apa yang sedang terjadi untuk menghasilkan respon yang 

berbeda-beda (Nelson, 2000). Respon emosi positif melakukan respon atas 

pengekspresian kondisi tanpa tujuan dan naluriah. (Hall, 1998). Respon 

emosi positif datang dengan sendirinya berdasarkan stimulus yang 

diterima tanpa ada paksaan serta bisa menimbulkan intensitas hedonik 
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yang tinggi (Cabanac, 2002). Respon emosi positif l merupakan sebuah 

tindakan atas keinginan dan perasaan (Wierzbicka, 1992).  

Respon emosi positif memiliki kontrol atas kekuatan diri untuk 

merespon lingkungan sekitar dan pengambilan keputusan (Irtiza, 2017). 

Keterbukaan, kesadaran, serta keinginan berpengaruh signifikan atas 

pembelian impulsif (Oehler-sincai, 2008). Penekanan untuk melakukan 

pembelian merupakan hasil dari respon yang di berikan oleh emosional, 

dan tingkatan tekanan tergantung seberapa positif emosional (van 

Overveld, 2016).Menambahkan usur seperti pencahayaan, aroma, 

kenyamanan pelayanan mampu menarik emosi yang baik untuk melakukan 

pembelian impulsif (Bessouh & Belkhir, 2018). Tertarik, antusias, senang, 

bergairah, menikmati, terinspirasi merupakan indikator dari Respon emosi 

positif (Chang et al., 2014). 

5. Kondisi Situasional Konsumen 

Kondisi situasional dapat memberikan rangsangan untuk melakukan 

keputusan dan memperkuat dorongan yang sudah ada (Dix & Phau, 2010). 

Kondisi situasional sebagai pendorong untuk memperkuat terjadinya 

proses reaksi/respon.(Boukamcha, 2016). Proses pengambilan keputusan 

dan pemusatan perhatian konsumen merupakan dorongan dari kondisi 

situasional.(Cardozo, 2014). Kondisi situasional merupakan hasil dari 

interaksi yang sangat erat antara individu dan lingkungan (At-Twaijri, 

1991). Kondisi situasional mempengaruhi pembelian impulsif sesuai 

keadaan sebelum terjadinya pembelian (Shukla, 2010). Pada hasil 
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penelitian (Kennedy and Vimala, 2018) menyatakan bahwa ketersediaan 

uang dan pengaruh keluarga berpengaruh positif pada pembelian impulsif 

sementara ketersediaan waktu  tidak memiliki pengaruh terhadap 

pembelian impulsif.  

Kondisi situasional sebagai moderator dari adanya stimulus terhadap 

respon yang di berikan untuk pengambilan keputusan (Boukamcha, 2016). 

Pembelian impulsif dipengaruhi oleh ketersediaan uang, word of mouth, 

tekanan waktu, ketersediaan pilihan, lingkungan toko, norma social 

(Khorrami, Esfidani & Delavari, 2015). Pembelian impulsif lebih sering 

terjadi pada saat kondisi situasional yang tidak menentu (Singh & Tandon, 

2016). Pembelian impulsif lebih disebabkan dari status pekerjaan 

dibandingkan dengan situasi keuangan dan sosio-demografi (Mihić and 

Kursan, 2010). Ketersediaan waktu, akses untuk mendapatkan barang, 

kondisi keuangan akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

(Roslow, Li & Nicholls, 2008). Ketersediaan waktu, ketersediaan uang, 

tingkat keperluan adalah indikator dari situasional (Chang et al., 2014). 

 

C. Kerangka Konsep Penelitian 

 Mengacu pada SOR Theory sebagai dasar model penelitian berikut. Suasana 

toko akan menjadi stimulus atas terjadinya pembelian impulsif yang menjadi 

respon, sebelum terjadinya respon akan terjadi pengorganisasian melalui emosi 
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H1(+)

The 

H2(+) 

H3(+) 

positif konsumen. Pengaruh emosi positif konsumen terhadap pembelian impulsif 

akan mendapat efek moderasi dari kondisi situasional. 

 Dalam upaya untuk menggambarkan keterkaitan antar variabel yang akan 

diteliti maka dapat dijelaskan melalui skema kerangka pemikiran gambar 2.1 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

 

D. Perumusan Hipotesis  

 Berdasarkan teori pendukung dan kerangka berfikir dalam penelitian ini, 

maka dapat dihipotesiskan : 

1. Pengaruh suasana toko terhadap respon emosi positif 
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Suasana toko yang terdiri dari pencahayaan, music, dan aroma 

berpengaruh positif terhadap respon emosi positif konsumen untuk 

berlama-lama di toko (Abimnwi & Njuguna, 2015). Suasana toko 

memiliki pengaruh positif terhadap respon emosi positif konsumen (Chang 

et al., 2014). 

H1: Suasana toko berpengaruh positif pada emosi positif konsumen 

2. Pengaruh respon emosi positif konsumen terhadap pembelian impulsif 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Bessouh & Belkhir, (2018) 

menunjukan bahwa respon emosi positif konsumen berpengaruh positf 

pada pembelian impulsif. Respon emosi positif konsumen memiliki 

pengaruh positif yang signifikan terhadap pembelian impulsif (Irtiza, 

2017). 

H2: Respon emosi positif berpengaruh positif terhadap pembelian 

impulsif. 

3. Moderasi kondisi situasional konsumen terhadap pengarug respon 

emosi positif konsumen terhadap pembelian impulsif  

Kondisi situasional memoderasi pengaruh respon emosi positif 

konsumen terhadap perilaku pembelian impulsif konsumen pada dua 

musim berbeda (Roslow, Li & Nicholls, 2008). Pada penelitian yang 
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dilakukan oleh Chang et al., (2014) kondisi situasional memoderasi 

pengaruh respon emosi positif konsumen terhadap pembelian impulsif. 

 H3: Kondisi situasional konsumen memoderasi pengaruh emosi 

positif konsumen terhadap pembelian impulsif 
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