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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan 

penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji 

penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak 

menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian ini. 

Namun penulis dapat mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi 

dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini.   

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan Christy dan Lee 

(2016) dimana melakukan penelitian tentang membangun kerangka kerja 

konseptual untuk menjelaskan keterkaitan antara tiga elemen kunci dari 

pembelian impulsif online dengan menggunakan teknik analisis data 

komparasi yaitu membandingkan berbagai artikel tentang impulse buying 

online. 

Pada penelitian Setiadi dan Warmika (2015) menyajikan penelitian 

mengenai ‘Pengaruh Fashion Involvement terhadap Impulse Buying Melalui 

Positive Emotion’ dengan menggunakan teknik analisis data berupa teknik 

analisis jalur atau disebut sebagai Path Analysis. Hasilnya menunjukkan     
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bahwa fashion involvement berpengaruh terhadap impulse buying melalui 

positive emotion.  

  Penelitian mengenai pembelian impulsif juga dilakukan oleh Wahyudi 

(2017) dengan menggunakan 2 variabel yaitu price discount sebagai variabel 

independen dan impulse buying sebagai variabel dependen menjelaskan 

bahwa hipotesa diterima dengan pemberian price discount berpengaruh 

terhadap impulse buying di Azwa Parfume Pekanbaru, pemberian price 

discount dapat menjadi sumber kegiatan promosi bagi perusahaan karena 

menimbulkan stimulus untuk konsumen. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana. 

Berdasarkan penelitian Melina dan Kadafi (2017) dalam jurnal Forum 

Ekonomi yang berjudul Pengaruh Price Discount dan In-store Display 

terhadap Impulse Buying menjelaskan bahwa price discount berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap impulse buying. Artinya, menunjukkan bahwa 

price discount akan meningkatkan impulse buying, sedangkan dengan price 

discount yang kurang atau rendah maka impulse buying akan menurun. 

 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Dasar Teori Pembelian Impulsif 

Two-factor theory merupakan pengaruh dari faktor kognisi dan 

afeksi yang berpengaruh kepada pembelian impulsif (Chu & Kuo, 2015). 

Two-factor Theory didominasi oleh faktor afeksi yang disebabkan oleh 

kepuasan konsumen (Waheed, 2011). Untuk meningkatkan respon 
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positif konsumen perusahaan harus memberikan kepuasan dan 

kesenangan bagi konsumen sebagai motivasi (Fauziah, Yusoff, Kian, 

Talha, & Idris, 2014). Pendekatan yang berbeda dapat diberikan pada 

saat memberikan motivasi bagi konsumen untuk menciptakan kepuasan 

yang lebih baik (Riley, 2005). Two-factor Theory memberikan motivasi 

kepada konsumen tidak menggunakan kekuatan lingkungan tetapi 

melalui pendekatan intrinsic dan kepuasan untuk mendapatkan 

pembelian impulsif sebagai respon (Theories & Motivation, 2003). 

 

2. Pembelian Impulsif 

Pembelian impulsif murni terjadi ketika konsumen melakukan 

pembelian spontan pada saat konsumen pertama kali melihat barang dan 

menyadari kebutuhannya dan pembelian impulsif yang terencana terjadi 

ketika konsumen memiliki daftar belanja tertentu, tetapi juga memiliki 

niat pembelian berdasarkan promosi dan diskon. Dengan perkembangan 

e-commerce, pembelian impulsif online mengalami peningkatan. 

Pembelian impulsif online yaitu pembelian yang secara tiba-tiba tanpa 

adanya rencana untuk membeli (Cheung & Lee, 2017).  

Rook dan Gardner (2001) menyatakan bahwa pembelian impulsif 

didefinisikan sebagai pembelian tidak terencana yang dikarakteristik 

oleh keputusan pembelian yang relative cepat, penilaian subjektif karena 

rasa ingin memiliki suatu produk dengan cepat. Sedangkan menurut 

Mowen dan Minor (2010) mendefinisikan pembelian impulsif adalah 
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tindakan membeli yang dilakukan tanpa memiliki masalah sebelumnya 

atau niat untuk membeli yang terbentuk sebelum memasuki toko. Hal 

yang serupa juga diungkapkan oleh Arifianti (2011) mengatakan bahwa 

pembelian impulsif berkaitan dengan perilaku untuk membeli 

berdasarkan emosi. Emosi ini berkaitan dengan pemecahan masalah 

pembelian yang terbatas atau spontan. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas peneliti menggunakan teori 

yang dikemukakan Cheung dan Lee (2017) yang menyatakan bahwa 

pembelian impulsif online adalah pembelian yang secara tiba-tiba tanpa 

adanya rencana untuk membeli. 

Indikator pembelian impulsif menurut Yistiani (2012) adalah: 

1) Pembelian spontan 

2) Pembelian tanpa berpikir akibat 

3) Pembelian terburu-buru 

4) Pembelian dipengaruhi keadaan emosional 

Sedangkan menurut Loudon (2013) indikator pembelian impulsif 

sebagai berikut: 

1) Sering berbelanja secara spontan 

2) Sering berbelanja tanpa berpikir panjang 

3) Terkadang memikirkan ingin berbelana untuk beberapa saat saat 

melihat sesuatu yang diingingkan, maka akan membelinya 

Dari dua indikator yang sudah dipaparkan di atas, penelitian ini  

menggunakan indikator menurut Yistiani (2012). 
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3. Price Discount 

Diskon sebagai potongan langsung pada harga barang pada 

pembelian sejumlah barang pada periode tertentu. Adanya diskon dapat 

membuat konsumen untuk melakukan pembelian dari transaksi 

konsumen tersebut dan akan berdampak pada peningkatan penjualan 

produk tertentu (Kotler & Keller, 2009). Sedangkan menurut Raghubir 

(2004) diskon merupakan sumber informasi yang digunakan konsumen 

dalam membuat penilaian tentang produk dan harga. 

Hoyer dan Macinnis (2008) mendefinisikan bahwa pembelian 

impulsif merupakan proses afektif yang kuat yang terjadi ketika 

konsumen secara tiba-tiba memutuskan untuk membeli suatu barang 

yang tidak direncanakan. Sedangkan menurut Kotler (2003) price 

discount merupakan penghematan yang ditawarkan pada konsumen dari 

harga normal akan suatu produk, yang tertera di label atau kemasan 

produk tersebut. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas peneliti menggunakan teori 

menurut Kotler (2003) yang menyatakan bahwa price discount 

merupakan penghematan yang ditawarkan pada konsumen dari harga 

normal akan suatu produk, yang tertera di label atau kemasan produk 

tersebut. 
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Menurut Tjiptono (2008) indikator price discount meliputi: 

1) Sering mencoba produk yang ada potongan harga 

2) Selalu membeli produk yang ada potongan harga 

3) Sering kali menjadi alasan saya membeli produk yang saat itu 

ada potongan harga 

4) Merasa mendapat pembelian yang sesuai bila membeli produk 

yang mendapat potongan  harga  

5) Lebih sering membeli produk yang ada potongan harga  

Menurut Solomon (2009) indikator price discount adalah: 

1) Frekuensi diskon 

2) Besaran diskon 

3) Waktu pemberian diskon 

Sedangkan Belch & Belch (2009) mengemukakan indikator price 

discount adalah: 

1) Dapat memicu konsumen untuk membeli dalam jumlah yang 

banyak 

2) Mengantisipasi promosi pesaing 

3) Mendukung perdagangan dalam jumlah yang lebih besar 

Dari tiga pencetus indikator price discount yang sudah dipaparkan di 

atas, penelitian ini menggunakan indikator menurut Solomon (2009). 
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4. Fashion Involvement 

Chen dan Han et al., (2013) menyatakan bahwa tingkat 

keterlibatan terhadap fashion juga memiliki korelasi yang tinggi dengan 

perilaku pembelian impulsif pada pakaian model terbaru. Park et al., 

(2006) dari hasil penelitian menyatakan keterlibatan fashion memiliki 

pengaruh langsung yang signifikan terhadap perilaku pembelian dan 

konsumen dengan keterlibatan fashion lebih mungkin untuk membeli 

pakaian dengan gaya terbaru atau yang baru saja keluar jika mereka 

melihatnya.  

Fashion involvement didefinisikan Prastia (2013:3) sebagai keterlibatan 

seseorang dengan suatu produk fashion (aksesoris) karena kebutuhan, 

nilai dan ketertarikan sesorang terhadap produk tersebut. Involvement 

atau keterlibatan dipandang sebagai motivasi untuk memproses 

informasi. Begitu pula dengan fashion, banyak orang terlibat dengan 

fashion, menghabiskan waktu dan uang untuk gaya terbaru.  

Berdasarkan beberapa definisi di atas peneliti menggunakan teori 

yang dikemukakan oleh  Park et al., (2006) dari hasil penelitian 

menyatakan keterlibatan fashion memiliki pengaruh langsung yang 

signifikan terhadap perilaku pembelian dan konsumen dengan 

keterlibatan fashion lebih mungkin untuk membeli pakaian dengan gaya 

terbaru atau yang baru saja keluar jika mereka melihatnya. 

Menurut Liapati (2015), indikator fashion involvement adalah: 
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1) Selalu memiliki satu atau lebih pakaian dengan model 

terbaru 

2) Salah satu aspek yang penting dalam aktivitas dan kehidupan 

adalah berpakaian dengan baik 

3) Lebih mementingkan aspek fashion daripada sekedar 

kenyamanan jika harus memilih salah satu fashion 

 

Sedangkan menurut Japarindo (2011), indikator fashion involvement 

adalah: 

1) Trend  

2) Tahu fashion terbaru 

3) Mencoba terlebih dahulu 

4) Membuat orang lain tertarik 

 

Pada penelitian Kim (2005) mengemukakan bahwa untuk mengetahui 

hubungan fashion involvement terhadap pembelian impulsif adalah 

dengan menggunakan indikator: 

1) Mempunyai satu atau lebih pakaian dengan model yang terbaru  

2) Fashion adalah satu hal penting yang mendukung aktifitas 

3) Lebih suka apabila model pakaian yang digunakan berbeda 

dengan yang lain 

4) Pakaian menunjukkan karakteristik 
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5) Dapat mengetahui banyak tentang seseorang dengan pakaian 

yang digunakan 

6) Ketika memakai pakaian favorit, membuat orang lain tertarik 

melihatnya 

7) Mencoba produk fashion terlebih dahulu sebelum membelinya 

8) Mengetahui adanya fashion terbaru dibandingkan dengan orang 

lain 

Dari tiga pencetus indikator fashion involvement yang sudah dipaparkan 

di atas, penelitian ini menggunakan indikator menurut Japarindo (2011). 

 

C. Kerangka Konsep Penelitian 

Dalam upaya untuk menggambarkan keterkaitan antar variabel yang akan 

diteliti maka dapat dijelaskan melalui skema kerangka pemikiran gambar 

berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual Penelitian 

  

 

 

 

 

 

Pembelian 

Impulsif (Y) 



17 
 

 
 

 

Kerangka pemikiran menggambarkan pengaruh dari variabel independen, 

dalam hal ini adalah price discount (X1) dan fashion involvement (X2) 

terhadap variabel dependen yaitu pembelian impulsif (Y). 

 

D. Hipotesis  

Berdasarkan teori pendukung dan kerangka konseptual penelitian dalam 

penelitian ini, maka dapat dihipotesiskan: 

a. Pengaruh price discount terhadap pembelian impulsif 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gumilang 

dan Nurcahya (2016) menunjukkan hasil bahwa price discount 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying. Selain itu 

ditemukan juga oleh Putri dan Edward (2014) yang  menyatakan bahwa 

variabel price discount berpengaruh secara individual dan signifikan 

terhadap pembelian impulsif. 

H1: Price discount berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pembelian impulsif. 

b. Pengaruh fashion involvement terhadap pembelian impulsif 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2017) fashion 

involvement berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap impulse 

buying. Wulyaningrum (2016) menyatakan adanya pengaruh positif dan 

signifikan variabel fashion involvement terhadap impulse buying. 

Kemudian hal ini dibuktikan juga dari hasil penelitian terdahulu oleh 
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Japarianto (2011) yang menyatakan bahwa fashion involvement 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying. 

H2: Fashion involvement berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pembelian impulsif. 

 


