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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dan kajian bagi 

peneliti untuk melakukan penelitian, selain itu dapat mempermudah 

peneliti untuk melakukan perbandingan penelitian satu dengan yang 

lainnya. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini 

terdapat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Hasil Penelitian Terdahulu 
No Judul dan 

Peneliti 

Variabel Metode 

Analisis 

Hasil 

1. Peran Emosi 

Positif 

Memediasi 

Pengaruh 

Fashion 

Involvement dan 

Hedonic 

Consumption 

Tendency 

terhadap Impulse 

Buying 
(Kinasih & Jatra, 

2018) 

-Hedonic 

consumption 

tendency 

-Fashion 

involvement 

-Emosi Positif 

-Impulse buying 

Path 

Analysis 

Terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan antara 

fashion involvement dan 

hedonic consumption 

tendency terhadap emosi 

positif, hubungan yang 

positif dan signifikan antara 

fashion involvement, 

hedonic consumption 

tendency dan emosi positif 

terhadap impulse buying. 
Emosi positif dapat 

berperan sebagai variabel 

mediasi yang signifikan 

antara pengaruh fashion 

involvement dan hedonic 

consumption tendency 

terhadap impulse buying. 

2. Pengaruh 

Hedonic 

Consumption 

dan Mediator 

Emosi Positif 
Terhadap 

Pembelian 

Impulsif 

(Permatasari, 

Arifin, dan 

Sunarti, 

2017) 

- Hedonic 

consumption 

- Emosi positif 

- Pembelian 

impulsive 

Analisis 

Jalur 

Variabel hedonic 

consumption berpengaruh 

signifikan terhadap variabel 

emosi positif, variabel 

hedonic consumption 
berpengaruh signifikan 

terhadap variabel 

pembelian impulsif, variabel 

emosi positif berpengaruh 

signifikan terhadap variabel 

pembelian Impulsif. 
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Lanjutan Tabel 2.1 

No Judul dan 

Peneliti 

Variabel Metode 

Analisis 

Hasil 

3. Analisis 

Pengaruh 

Hedonic 
Shopping 

Tendency dan 

Visual 

Merchandising 

Terhadap 

Impulse Buying 

Dengan Positive 

Emotion Sebagai 

Variabel 

Intervaning 

(Yanthi, 2014) 

- Visual 

Merchandising 

- Hedonic 
consumption 

- Emosi positif 

- Impulsive 

buying 

Analisis 

SEM 

Visual merchandising, 

hedonic consumption dan 

emosi positif berpengaruh 
signifikan dan positif 

terhadap impulse buying, 

Visual merchandising dan 

hedonic consumption 

berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap emosi 

positif 

 

 

 

 

 
 

4. Analisis 

Pengaruh 

Hedonic 

Shopping 

Tendency dan 

Visual 

Merchandising 

Terhadap 

Impulse Buying 

Dengan Positive 

Emotion Sebagai 
Variabel 

Intervaning 

(Yanthi, 2014) 

- Visual 

Merchandising 

- Hedonic 

consumption 

- Emosi positif 

- Impulsive 

buying 

Analisis 

SEM 

Visual merchandising, 

hedonic consumption dan 

emosi positif berpengaruh 

signifikan dan positif 

terhadap impulse buying, 

Visual merchandising dan 

hedonic consumption 

berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap emosi 

positif 

5. Pengaruh 

Keterlibatan 

Fashion Emosi 

Positif dan 

Kecenderungan 

Konsumsi 

Hedonik 

Terhadap 

Pembelian 

Impulsif 
(Marianty, 2014) 

- Keterlibatan 

fashion 

- Konsumsi 

hedonik 

- Emosi positif 

- Pembelian 

impulsive 

Analisis 

regresi 

linear 

sederhan

a 

Keterlibatan fashion, 

konsumsi hedonik,dan 

emosi positif berpengaruh 

signifikan dan positif 

terhadap pembelian 

impulsif. 
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Pada tabel 2.1. dapat dilihat perbedaan dan persamaan penelitian 

ini dengan penelitian terdahulu, pada penelitian yang dilakukan Kinasih & 

Jatra (2018) dan Permatasari, Arifin, dan Sunarti (2017) menggunakan 

alat analisis yang sama dengan penelitian ini yaitu menggunakan path 

analysis. Untuk variabel yang digunakan sama tetapi di penelitian ini 

tidak menggunakan variabel fashion oriented, fashion involvement dan 

visual merchandising. 

 

Lanjutan tabel 2.1 

No Judul dan 

Peneliti 

Variabel Metode 

Analisis 

Hasil 

6. Indirect Impact of 

Hedonic 

Consumption and 

Emotions 

onImpulse 

Purchase 

Behavior: A 

Double Mediation 

Model 
(Haq & Abbasi, 

2016) 

- Fashion 

oriented 

- Hedonic 

consumption 

- Positive 

emotion 

- Impulsive 

buying 

Anlisis 

makro pada 

spss 

Adanya pengaruh tidak 

langsung yang positif dan 

signifikan dari fashion 

oriented terhadap impulse 

buying melalui hedonic 

consumption dan positive 

emotion, hedonic 

consumption berpengaruh 

signifikan dan positif 
sebagai mediator tunggal 

sebaliknya positive 

emotion tidak secara 

signifikan memediasi 

hubungan sebagai 

mediator tunggal. 

7. PengaruhFashion 

Involvement, 

Hedonic 

Consumption 

Tendency, dan 

Positive Emotion 

Terhadap 
Fashion-Oriented 

Impulse Buying 

(Kusuma, 2014) 

- Fashion 

involvement 

- Hedonic 

consumption 

- Positive 

emotion 

- Impulsive 
buying 

Analisis 

SEM 

Fashion involvement, 

hedonic consumption dan 

emosi positif berpengaruh  

positif dan signifikan 

terhadap impulse buying, 

Fashion involvement 

berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap emosi 

positif dan hedonic 

consumption, hedonic 

consumption berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap emosi positif. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori SOR (Stimulus-Organism-Respond) 

Dasar teori dalam penelitian ini menggunakan teori S-O-R 

(Stimulus-Organism-Respond) menurut Mehrabian dan Russell secara 

inti merupakan lingkungan mengandung stimulus (S) yang 

mempengaruhi konsumen (O) dan menghasilkan respons (R) berupa 

pendekatan (approach) atau penghindaran (avoidance) untuk 

melakukan keputusan dalam pembelian (Effendy, 2003:254). Stimulus 

(S) sebagai pemicu (trigger) yang membangkitkan hasrat konsumen 

online yang dimediasi organism (O) sebagai cara konsumen untuk 

evaluasi secara internal yang menghasilkan response (R) dari reaksi 

konsumen terhadap stimulus dan organism yang diterima (Chan, 

Cheung & Lee, 2015). Seperti yang digambarkan pada model teori 

gambar 2.1 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 Gambar 2.1 Model Teori S-O-R (Mehrabian & Russell, 1974) 

Stimulus bisa terjadi dari motivasi internal konsumen untuk 

berbelanja online dan motivasi internal ini dapat mempengaruhi 

konsumen untuk melakukan keputusan selanjutnya (McKinney, 

2004). Emosional dari organism sebagai mediator yang signifikan 

antara ransangan lingkungan dan reaksi individu. Keadaan emosional 

Environmental 

Stimuli 

Approach or 

Avoidance 

Pleasure 

Arousal 

Dominance 

dnwid 

Stimulus Organism

mm 

Responds 
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dan sikap setelah pengenalan stimulus dalam perilaku konsumen 

diuraikan oleh tiga variabel yaitu pleasure, mengacu pada tingkat 

dimana individu akan merasakan hal baik dalam dirinya dan 

merasakan kegembiraan yang berkaitan dengan situasi tertentu. Secara 

konseptual pleasure disebut sebagai lebih suka, kegemaran, dan suatu 

perbuatan positif. Arousal mengacu pada tingkat di mana individu 

akan merasakan suatu hal yang siaga, digairahkan, atau situasi aktif 

dalam dirinya. Dominance mengacu pada suatu perasaan yang 

menguasai diri individu dan mengalahkan perasaan yang lain. 

Implikasi teori S-O-R dalam perilaku konsumen di penelitian 

ini dikembangkan menjadi hedonic consumption - emosi positif -

impulse buying. Stimulus diperoleh dari lingkungan internal 

konsumen online yakni perilaku yang dimiliki dalam dirinya yaitu 

berupa hedonic consumption. Rangsangan hedonic consumption yang 

muncul dari dalam diri konsumen menghasilkan respons impulse 

buying dengan pengalaman afektif konsumen online tersebut yang 

berupa emosi positif sebagai mediasi, berkaitan dengan ketiga faktor 

pleasure, arousal dan dominace.  

Pleasure adanya tingkatan kebahagiaan konsumen saat 

melakukan perilaku hedonic consumption, arousal dimana konsumen 

merasa lebih aktif saat dirangsang oleh perilaku hedonic consumption, 

dan dominance dimana perasaan bahagia konsumen lebih menguasai 

dirinya ketika konsumen berperilaku hedonic consumption. 
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Berdasarkan adanya stimulus dari hedonic consumption yang 

mengakibatkan munculnya emosi positif sehingga konsumen tersebut 

akan melakukan impulse buying sebagai respons reaksi konsumen 

terhadap stimulus dan organism yang diterima. 

Teori S-O-R telah diuji kebenarannya dalam pengujian 

hedonic consumption nterhadap impulse buying seperti pada penelitian 

sebelumnya yang telah dilakukan oleh Chang, Eckman, dan Yan  

(2011) menggunakan variabel hedonic consumption dalam stimulus 

(S) yang mempengaruhi impulse buying sebagai respon (R) dan 

pengujian emosi positif terhadap impulse buying seperti pada 

penelitian yang dilakukan oleh Hetharie (2012) menggunakan variabel 

emosi positif dalam organism (O) dan variabel impulse buying sebagai 

respon (R). Penelitian yang dilakukan oleh Peng dan Kim (2014) 

menjelaskan keterkaitan stimulus dan organism dengan menggunakan 

variabel hedonic consumption (S) dengan emosi positif (O). 

2. Impulse Buying 

Menurut Utami (2010:51) impulse buying merupakan 

pembelian yang terjadi ketika konsumen melihat suatu produk atau 

merek tertentu di toko, kemudian konsumen menjadi tertarik untuk 

mendapatkannya karena adanya stimulus yang menarik dari toko 

tersebut. Menurut Sumarwan (2011:163) impulse buying merupakan 

kecenderungan konsumen melakukan pembelian produk atau jasa 

secara spontanitas, tidak terefleksi, terburu-buru, dan didorong oleh 
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aspek emosional terhadap suatu produk atau jasa serta tergoda oleh 

promosi yang dilakukan penjual. 

Mowen dan Minor (2012:10) menyatakan bahwa impulse 

buying sebagai tindakan konsumen dalam membeli suatu produk yang 

sebelumnya, namun tidak diakui secara sadar sebagai hasil dari suatu 

pertimbangan atau niat membeli yang terbentuk sebelum memasuki 

toko. Pemasaran online yang menarik, sistem pembayaran online dan 

kemudahan dalam pencarian informasi dengan cepat menjadi stimulus 

konsumen untuk tertarik melakukan impulse buying pada produk yang 

yang ditawarkan marketplace.  

Konsumen yang awalnya hanya berselancar pada marketplace 

Shopee ketika melihat produk yang ditawarkan pada flash sale 

marketpkace Shopee akan secara spontan dan tidak terencana dari 

awal untuk melakukan pembelian. Konsumen yang melakukan 

impulse buying tidak memikirkan risiko dalam melakukan pembelian 

online selama konsumen keinginannya terpenuhi. 

Menurut Japarianto dan Sugiharto (2012), impulse buying 

mempunyai indikator-indikator sebagai berikut ini. 

a. Spontanitas 

Dorongan untuk membeli produk yang tidak terduga 

sebelumnya, muncul secara tiba-tiba dan mendorong segera 

konsumen untuk melakukan pembelian sekarang. Keinginan 

spontan dapat dipicu oleh bentuk visual suatu produk atau melalui 
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promosi secara visual namun beberapa keinginan spontan tidak 

terpicu oleh visual melainkan secara tiba-tiba muncul keinginan 

untuk membeli sesuatu. 

b. Kekuatan Kompulsif 

Adanya rangsangan dari dalam diri sendiri dikarenakan 

adanya keinginan untuk melakukan dengan segera dan 

kecenderungan mendesak membeli sesuatu untuk memuaskan diri 

sendiri. 

c. Stimulasi 

Keinginan dari konsumen secara tiba-tiba untuk membeli, 

didorong oleh sesuatu hal yang exciting, thrilling, dan wild. 

Variasi tingkat kegembiraan konsumen adalah yang membedakan 

pengambilan keputusan secara tenang dan berfikir rasional dalam 

dalam hal pembelian impulsif. 

d. Ketidakpedulian akan akibat 

Adanya dorongan yang kuat dari dalam diri sendiri untuk 

membeli sesuatu hal yang tidak tertahankan, tidak memperdulikan 

akibat negatif meskipun mempunyai kesadaran penuh akan resiko 

negatif dari membeli sesuatu. 

Menurut Utami (2010:62), impulse buying mempunyai 

indikator-indikator sebagai berikut ini. 
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a. Pure Impulse 

Suatu tindakan konsumen melakukan pembelian sesuatu 

karena alasan menarik dan spontan. 

b. Reminder Impulse 

Suatu tindakan konsumen mengingat pengalaman 

sebelumnya dalam pemakaian produk tersebut atau mengingat 

suatu produk karena melihat promosi. 

c. Planned Impulse 

Suatu tindakan calon konsumen yang akan melakukan 

pembelian dengan harapan untuk mencari barang dengan harga 

yang special, promo dan lain-lain. 

d. Suggestion Impulse 

Suatu tindakan konsumen yang tidak punya pengetahuan 

sebelumnya tentang produk tersebut atau pertama kali melihat 

produk tersebut dan berkeinginan untuk mencobanya. 

3. Hedonic Consumption 

Menurut Solomon (2009:189) yang menyatakan bahwa 

hedonic consumption merupakan perilaku atau kebiasaan seorang 

individu untuk menghabiskan waktunya untuk mengonsumsi produk 

atau jasa hanya untuk bersenang-senang. Hedonic consumption adalah 

pengalaman konsumen untuk berbelanja dalam mengonsumsi suatu 

produk karena hal tersebut merupakan suatu kesenangan tersendiri 
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sehingga tidak memperhatikan manfaat dari produk yang dibeli 

(Utami, 2010:47). 

Menurut Rohman (2012:28) hedonic consumption merupakan 

pengalaman konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk yang 

berhubungan dengan perasaan, fantasi, kesenangan, dan pancaindera, 

dimana pengalaman konsumen tersebut dapat mempengaruhi 

emosinya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

hedonic consumption berarti konsumen yang melakukan kegiatan 

berbelanja dalam mengkonsumsi suatu produk dengan keterlibatan 

emosional seperti suasana hati yang senang yang mendominasi 

sehingga tidak memperhatikan manfaat dari produk yang dibeli.  

Menurut Rohman (2012:32) promosi online melalui sosial 

media merupakan stimulus terjadinya perilaku hedonis pada 

konsumen sehingga mempengaruhi konsumen untuk melakukan 

pembelian impulsif. Pada marketplace, konsumen online akan muncul 

perilaku hedonic consumption dan menginginkan segera memilik 

barang tersebut jika berselancar di internet seperti tertarik pada barang 

yang dijual oleh online shop di social media atau program flashsale 

yang dilakukan oleh marketplace. Pada awalnya konsumen yang 

hanya melihat-lihat produk di marketplace tersebut secara spontanitas 

melakukan pembelian tidak terencana. 
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Terdapat enam indikator yang dapat mempengaruhi hedonic 

consumption menurut Arnold dan Reynold (2003) yaitu: 

a. Adventure Shopping 

Pengalaman berbelanja yang dirasakan oleh konsumen karena 

adanya dorongan kuat dari dalam diri untuk berbelanja. Konsumen 

menggambarkan pengalaman berbelanja seperti petualangan, 

sensasi, stimulan, kegembiraan, dan dalam berbelanja konsumen 

seperti merasa memiliki dunia mereka sendiri. 

b. Social Shopping 

Pengalaman berbelanja yang dirasakan oleh konsumen karena 

adanya kenikmatan dalam berbelanja ketika adanya interaksi 

sosial. Konsumen akan menikmati berbelanja jika bersama teman 

atau keluarga, bersosialisasi dengan orang lain saat berbelanja 

maupun berbelanja sebagai kesempatan untuk menjalin hubungan 

komunikasi dengan pembeli lain seperti bertukar informasi 

mengenai produk yang akan dibeli. 

c. Gratification Shopping 

Kegiatan berbelanja yang dirasakan oleh konsumen dapat 

digunakan untuk menghilangkan stres, meningkatkan suasana hati 

(mood), bersantai atau rileks, dan melupakan masalah yang sedang 

dihadapinya. 
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d. Idea Shopping 

Pengalaman berbelanja yang dirasakan oleh konsumen untuk 

mengikuti tren dan mode baru yang selalu berubah mengikuti 

perkembangan zaman dan sebagai cara untuk mengikuti 

perkembangan produk dan inovasi terbaru. 

e. Role Shopping 

Pengalaman berbelanja yang dirasakan oleh konsumen karena 

adanya kenikmatan membeli produk untuk orang lain yang dapat 

memberikan perasaan positif pada diri sendiri. Konsumen akan 

merasakan kesenangan dari berbelanja dan memberikan produk itu 

untuk orang yang dicintainya seperti teman, keluarga, 

ataupunkekasih. 

f. Value Shopping 

Kegiatan berbelanja yang dilakukan oleh konsumen karena 

didorong dari kesenangan untuk mencari produk murah, mencari 

produk yang sedang diskon atau obral, dan mencari tempat 

perbelanjaan yang terdapat adanya proses tawar-menawar harga 

produk. 

Terdapat lima indikator yang dapat mempengaruhi hedonic 

consumption menurut Rohman (2012:30) yaitu: 

a. Novelty 

Menemukan hal baru yang membuat konsumen bersemangat 

untuk berbelanja, seperti menjelajahi dunia baru ketika berbelanja. 
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b. Fun 

Berbelanja merupakan pengalaman yang luar biasa dibanding 

kegiatan lain. Konsumen merasa bersemangat dan bahagia ketika 

menghabiskan waktu untuk melakukan kegiatan berbelanja. 

c. Praise from others 

Konsumen menikmati pujian dari orang lain ketika berbelanja 

dan membayangkan reaksi orang lain ketika konsumen mencoba 

suatu yang baru. 

d. Escapism 

Konsumen merasa ketika melakukan kegiatan berbelanja dapat 

mengilangkan stres dan melupakan masalah yang dihadapi. 

e. Social interaction 

Konsumen menyukai ketika melakukan komunikasi dengan 

orang lain saat berbelanja. 

4. Emosi Positif 

Menurut Peter dan Olson (2003:40) emosi positif dapat 

digambarkan dengan rasa senang, gembira, cinta, rasa suka, nyaman 

dan puas. Menurut Hawkins, Mothersbaugh, dan Best (2004:63) 

emosi merupakan suatu perasaan konsumen yang tidak dapat 

dikontrol namun dapat mempengaruhi perilaku konsumen atau 

kebiasaan dari konsumen tersebut.  

Menurut Byrne dan Baron (2003:47) emosi positif merupakan 

pengaruh positif yang mencerminkan sejauh mana konsumen tersebut 
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merasakan antusias, aktif, dan waspada. Menurut Sutisna (2001:164) 

menyatakan bahwa keadaan emosi konsumen yang positif akan 

membuat dua perasaan yang dominan dalam internal konsumen yaitu 

perasaan senang dan membangkitkan keinginan, baik yang muncul 

dari pikiran ataupun keinginan yang bersifat mendadak. 

Dalam konteks impulse buying, emosi positif merupakan 

faktor yang penting. Emosi positif sebagai keadaan dimana konsumen 

merasakan suasana hati positif yang berasal dari dalam diri. Ketika 

kosumen melakukan kegiatan berbelanja akan mengalami respons 

emosi positif dan emosi negatif. Konsumen yang memberikan respons 

emosi positif akan berbelanja lebih lama, hal ini mendorong terjadinya 

impulse buying, sedangkan konsumen yang memberikan emosi negatif 

biasanya akan lebih cepat pergi meninggalkan toko (Rohman, 

2012:29). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa emosi 

positif konsumen dapat menjadi penentu prediksi impulse buying 

konsumen. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa emosi 

positif merupakan perasaan positif yang dirasakan oleh konsumen 

seperti perasaan senang, antusias, waspada dan mencintai suatu hal. 

Konsumen yang merasakan suasana hati yang positif cenderung 

melakukan pembelian. Emosi positif dapat dipengaruhi oleh stimulus 

lingkungan internal yakni hedonic consumption yang muncul dalam 

diri konsumen mempengaruhi respon yang dihasilkan yakni impulse 
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buying. Pada marketplace perasaan senang, antusias, waspada dan 

menyukai suatu hal yang dialami oleh konsumen ketika berbelanja 

online.   

Menurut Hawkins, Mothersbaugh, dan Best (2004:65) 

menyatakan bahwa respon afektif lingkungan atas perilaku pembelian 

dapat diuraikan oleh tiga variabel yaitu; 

a. Pleasure 

Mengacu pada tingkat di mana individu merasakan baik, 

nyaman, penuh kegembiraan, bahagia yang berkaitan dengan 

situasi tersebut.  

b. Arousal 

Mengacu pada tingkat di mana individu akan merasakan suatu 

hal yang siaga, digairahkan, atau situasi aktif dalam dirinya 

berkaitan dengan situasi tersebut.  

c. Dominance 

Dominance yang mengacu pada suatu perasaan yang 

menguasai diri individu dan mengalahkan perasaan yang lainnya 

dalam dirinya berkaitan dengan situasi tersebut. 

C. Perumusan Hipotesis dan Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dalam penelitian perlu dikemukakan apabila 

penelitian berkenaan dengan dua variabel atau lebih. 
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1. Pengaruh hedonic consumption terhadap impulse buying pada 

marketplace Shopee. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kinasih dan Jatra (2018) ketika 

konsumen memiliki hedonic consumption seperti perasaan senang dan 

gembira dalam dirinya maka konsumen akan segera untuk membeli 

produk tanpa perencanaan terlebih dahulu dan tanpa memikirkan 

manfaat dari produk tersebut. Hal ini secara tidak langsung ketika 

konsumen melakukan impulse buying pada saat itu juga kebutuhan 

dari hedonic consumption akan terpenuhi. Penelitian yang dilakukan 

oleh Vazifehdoost, Rahnama, dan Mousavian (2014) menemukan 

hasil bahwa hedonic consumption berpengaruh signifikan terhadap 

impulse buying. 

Berdasarkan hasil beberapa penelitian terdahulu, maka 

dihipotesiskan sebagaimana berikut. 

H1: Hedonic consumption berpengaruh positif signifikan terhadap 

impulse buying pada marketplace Shopee. 

2. Pengaruh hedonic consumption terhadap emosi positif pada 

marketplace Shopee. 

Penelitian yang dilakukan oleh Darma dan Japarianto (2014) 

menyatakan bahwa hedonic consumption yang tinggi pada konsumen 

memunculkan emosi positif seperti kesenangan, kegembiraan, ataupun 

kenyamanan yang terjadi dalam diri konsumen ketika melakukan 

aktifitas dalam berbelanja, tingginya tingkat hedonic consumption 
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konsumen akan meningkatnya emosinya yang menimbulkan suatu 

keinginan tak tertahankan untuk membeli sesuatu. Penelitian yang 

dilakukan oleh Kusuma (2014) menemukan hasil bahwa hedonic 

consumption berpengaruh signifikan terhadap emosi positif. Penelitian 

oleh Marianty (2014) juga menemukan hasil bahwa hedonic 

consumption berpengaruh signifikan terhadap emosi positif. 

Berdasarkan hasil beberapa penelitian terdahulu, maka 

dihipotesiskan sebagaimana berikut. 

H2: Hedonic consumption berpengaruh positif signifikan terhadap 

emosi positif pada marketplace Shopee. 

3. Pengaruh emosi positif terhadap impulse buying pada marketplace 

Shopee. 

Konsumen yang mempunyai suasana hati yang bersifat positif 

akan mudah melakukan perilaku impulse buying, konsumen sering 

melakukan pembelian tanpa berfikir panjang apa manfaat dari barang 

yang konsumen beli, yang terpenting suasana hati konsumen merasa 

puas dengan produk yang konsumen beli (Setiadi & Warmika, 2015). 

Penelitian yang telah dilakukan oleh I’sana dan Nugraheni (2013) 

menyatakan emosi positif yang dirasakan oleh konsumen akan 

menimbulkan kecenderungan konsumen untuk membeli produk 

segera tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu sebaliknya jika tidak 

merasakan emosi positif maka mendorong konsumen untuk tidak 

melakukan impulse buying. Penelitian yang dilakukan Rachmawati 
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(2009) menemukan adanya hasil yang signifikan dari variabel hedonic 

consumption terhadap emosi positif. 

Berdasarkan hasil beberapa penelitian terdahulu, maka 

dihipotesiskan sebagaimana berikut. 

H3: Emosi positif berpengaruh positif signifikan terhadap impulse 

buying pada marketplace Shopee. 

4. Pengaruh emosi positif memediasi hedonic consumption terhadap 

impulse buying pada marketplace Shopee. 

Penelitian yang dilakukan oleh Haq dan Abbasi (2016) 

menghasilkan apabila konsumen memiliki perilaku hedonic 

consumption maka dalam dirinya terdapat keinginan yang tak 

tertahankan untuk membeli, dalam hal ini secara tidak langsung akan 

menimbulkan emosi positif yang berupa perasaan senang, gembira, 

dan nyaman sehingga akan semakin terdorong untuk melakukan 

impulse buying. Penelitian lain yang telah dilakukan oleh Permatasari, 

Arifin, dan Sunarti (2017) dan Yanthi (2014) juga menyatakan hasil 

yang sama bahwa emosi positif sebagai variabel mediasi juga 

berpengaruh signifikan pada hedonic consumption terhadap impulse 

buying. 

Berdasarkan hasil beberapa penelitian terdahulu, maka 

dihipotesiskan sebagaimana berikut. 
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H4: Emosi positif dapat memediasi secara positif signifikan pengaruh 

hedonic consumption terhadap impulse buying pada marketplace 

Shopee. 

Berdasarkan uraian hipotesis tersebut, berikut digambarkan 

kerangka pikir penelitian mengenai penelitian yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian 

Gambar 2.2 menunjukkan pengaruh dari hedonic consumption 

terhadap impulse buying. Pengaruh dari hedonic comsumption terhadap 

emosi positif. Pengaruh dari emosi positif terhadap impulse buying. Pada 

penelitian ini juga mencari pengaruh tidak langsung hedonic consumption 

terhadap impulse buying yang dimediasi oleh emosi positif. 
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