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PENDAHULUAN 

Dalam periode lima tahun terakhir (2007–2012), jumlah gerai ritel modern di Indonesia 

mengalami pertumbuhan rata-rata 17,57% per tahun. Pertumbuhan jumlah gerai tersebut tentu 

saja diikuti dengan pertumbuhan penjualan. Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (Aprindo) 

menyebutkan bahwa pertumbuhan penjualan bisnis ritel di Indonesia antara 10%-15% per tahun. 

(http://www.marketing.co.id). Salah satu pelaku bisnis ritel modern di Indonesia adalah Matahari 

Department Store. Peritel di kelompok department store ini mencatat pertumbuhan pendapatan 

dari penjualan produk-produknya sebesar 19,49% menjadi Rp 5,62 triliun selama 2012 

dibandingkan tahun sebelumnya (http://liputanbisnis.com). 

Penjualan Matahari Department Store terus mengalami pertumbuhan. Fakta ini  

menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang menyukai berbelanja di Matahari Department 

Store. Agar penjualannya dapat terus tumbuh maka diperlukan beragam strategi pemasaran.  

Salah satu yang dilakukan oleh para peritel adalah melakukan pengembangan atau peluncuran 

produk  Private Label Brands  (PLBs) (Susanti, 2012). Adapun PLBs dari Matahari Department 

Store diantaranya adalah: Nevada, Cole, Litle M, St. Yves, Super T, dan Connexion (Laporan 

Tahunan PT Matahari Department Store Tbk, 2012). PLBs dari Matahari Department Store 

tersebut di atas dapat diklasifikasikan sebagai Generic Brand yaitu produk PLBs dengan merek 

independen (tidak menyertakan nama toko). 

 Kotler (2000) menjelaskan bahwa PLBs adalah merek yang diciptakan dan dimiliki 

pengecer produk atau jasa. Demikian juga Schutte (Richardson et al, 1994) menyatakan bahwa 

produk PLBs adalah produk yang dimiliki dan diberi merek sendiri oleh organisasi yang aktivitas 

utamanya sebagai distributor dari pada sebagai produsen. Private Label Brands  (PLBs) yang 

dikembangkan dan diluncurkan oleh peritel dapat membantu peritel dalam mengendalikan alur 

konsumen dengan menawarkan lini produk yang eksklusif (Corstjens dan Lal, 2000). Diharapkan 

produk-produk yang ditawarkan tersebut mendorong lebih banyak konsumen untuk melakukan 

pembelian.   

Perilaku pembelian konsumen pada suatu tempat perbelanjaan seperti halnya di Matahari 

Department Store dapat saja merupakan pembelian yang terencana, namun dapat juga 

merupakan pembelian yang tidak terencana (Semuel, 2005). Pembelian tidak terencana 

(impulsive buying) merupakan suatu tindakan pembelian yang dibuat tanpa direncanakan 
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sebelumnya atau keputusan pembelian dilakukan pada saat berada di dalam toko (Engel dan 

Blackwell, dalam Semuel, 2006). Pembelian tidak terencana umumnya muncul secara tiba-tiba 

dan seringkali sulit untuk ditahan. Hal itu diiringi dengan perasaan menyenangkan dan penuh 

gairah. Konsumen yang melakukan pembelian tidak terencana tidak melakukan pemikiran yang 

panjang ketika membeli sebuah produk atau merek tertentu (Nasir, 2010). 

Pembelian yang tidak terencana (impulsive buying) yang dilakukan oleh konsumen dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan prasurvey yang penulis lakukan terhadap 

beberapa konsumen yang pernah berbelanja di Matahari, ditemukan sejumlah faktor yang 

membuat mereka melakukan pembelian tidak terencana. Misalnya karena adanya diskon harga 

yang besar, display produk yang menarik, karyawan yang melayani tampak menarik dan 

bersikap ramah, belanja merupakan aktivitas yang menyenangkan, dan keinginan untuk 

mengikuti tren. Mencermati beberapa faktor yang ditemukan di atas, tampak bahwa faktor-faktor 

tersebut ada yang berasal dari dalam diri konsumen maupun faktor di luar konsumen.  

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wansink (1994) bahwa konsumen dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternal dalam melakukan pembelian tidak terencana (impulsive buying).  Lebih 

lanjut menurut Virvilaite et al (2011) bahwa faktor internal yang mempengaruhi pembelian tidak 

terencana (impulsive buying) diantaranya: fashion involvement (seperti keinginan untuk 

mengikuti tren), hedonic motives (seperti belanja merupakan aktivitas yang menyenangkan). 

Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi pembelian tidak terencana (impulsive buying) 

diantaranya: shop environment (seperti display produk yang menarik), integrated marketing 

communications (seperti adanya diskon harga yang besar) dan shop staff (seperti karyawan yang 

tampak menarik dan bersikap ramah). 

Sejumlah penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian 

tidak terencana telah dilakukan. Virvilaite et al (2011) menemukan bahwa fashion involvement, 

hedonic motives, shop environment, integrated marketing communications dan shop staff 

berpengaruh signifikan terhadap pembelian tidak terencana produk pakaian. Temuan 

Rachmawati (2009) menunjukkan bahwa hedonic shopping value dan positive emotion secara 

parsial mempengaruhi perilaku  impulse buying seseorang yang berbelanja di Department Store. 

Temuan Japarianto dan Sugiharto (2011) menunjukkan bahwa hedonic shopping value dan 

fashion involvement berpengaruh terhadap perilaku impulse buying pada masyarakat high income 

Surabaya. Temuan lainnya ditunjukkan oleh Pinatik (2013) yang menyatakan bahwa shop 
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environment, shop staff, integrated marketing communications,  hedonic motives dan fashion 

involvement berpengaruh signifikan terhadap pembelian tidak terencana pada Hypermart 

Manado. 

Penelitian ini mereplikasi penelitian Virvilaite et al (2011)  dan  Pinatik (2013) karena 

ingin melihat konsistensi temuan kedua hasil penelitian tersebut jika menggunakan objek dan 

subjek penelitian yang berbeda. Sebagai perbandingan, jika pada penelitian Pinatik 

menggunakan obyek penelitian yaitu store brand, maka dalam penelitian ini menggunakan 

obyek penelitian generic brand.  Sementara itu, sebagai subyek penelitian dalam penelitian 

Pinatik adalah masyarakat yang ada di Manado, sedangkan dalam penelitian ini mengambil 

subyek penelitian adalah masyarakat yang ada di Madiun.  Dalam hal ini, ingin dilihat apakah 

perilaku pembelian tidak terencana di Matahari Department Store oleh konsumen di kota Madiun 

juga dipengaruhi oleh faktor-fakor seperti yang ditemukan dalam kedua penelitian sebelumnya 

itu atau tidak. 

Berdasarkan latar belakang masalah serta temuan beberapa penelitian sebelumnya maka 

penelitian ini akan melakukan kajian tentang faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian 

tidak terencana produk Private Label Brands  (PLBs), dimana sebagai objek penelitian dipilih 

Matahari Department Store. Saat ini Matahari Department Store memiliki 122 gerai di berbagai 

kota, salah satunya yang berada di kota Madiun. Sebagai kota kabupaten, keberadaan Matahari 

Department Store memberikan alternatif berbelanja kebutuhan masyarakat di kota Madiun dan 

sekitarnya terutama kebutuhan akan produk-produk fashion. Dalam melakukan aktivitas belanja 

di Matahari Department Store, terkadang konsumen juga melakukan pembelian tidak terencana. 

Melalui suvey awal yang dilakukan penulis terhadap tiga puluh orang konsumen yang sedang 

berbelanja di Matahari Department Store Madiun, ternyata kebanyakan faktor yang 

dikemukakan sebagai penentu pembelian tidak terencana diantaranya adalah karena ketertarikan 

terhadap fashion, motivasi hedonis, lingkungan toko, beragam bentuk promosi, pelayanan dari 

SPG/SPB. 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang pengaruh 

faktor internal dan faktor eksternal terhadap pembelian tidak terencana produk  Private Label 

Brands (PLBs) Matahari Department Store di Madiun. Adapun faktor internal yang dipilih 

dalam penelitian ini adalah fashion involvement dan hedonic motives.  Sementara itu, faktor 
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eksternal yang dipilih adalah shop environment, integrated marketing communications dan shop 

staff. Faktor-faktor tersebut baik yang internal maupun eksternal mengacu pada penelitian yang 

dilakukan Virvilaite et al (2011) dan Pinatik (2013). Pemilihan faktor internal dan eksternal yang 

sama seperti digunakan pada penelitian sebelumnya karena penelitian ini mereplikasi kedua 

penelitian sebelumnya sehingga dengan penggunaan faktor-faktor yang sama maka dapat dilihat 

konsistensi temuan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tersebut.  

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah ingin mengetahui faktor internal (fashion involvement dan hedonic motives) 

dan faktor eksternal (shop environment, integrated marketing communications, shop staff) apa 

saja yang mempengaruhi pembelian tidak terencana produk Private Label Brands (PLBs) 

Matahari Department Store di Madiun. 

 

Persoalan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat dijabarkan dalam persoalan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh fashion involvement terhadap pembelian tidak terencana produk 

Private Label Brands (PLBs) Matahari Department Store di Madiun? 

2. Seberapa besar pengaruh hedonic motives terhadap pembelian tidak terencana produk 

Private Label Brands (PLBs) Matahari Department Store di Madiun? 

3. Seberapa besar pengaruh shop environment terhadap pembelian tidak terencana produk 

Private Label Brands (PLBs) Matahari Department Store di Madiun? 

4. Seberapa besar pengaruh integrated marketing communications terhadap pembelian tidak 

terencana produk Private Label Brands (PLBs) Matahari Department Store di Madiun? 

5. Seberapa besar pengaruh shop staff terhadap pembelian tidak terencana produk Private 

Label Brands (PLBs) Matahari Department Store di Madiun? 

6. Faktor manakah yang paling dominan mempengaruhi pembelian tidak terencana produk 

Private Label Brands (PLBs) Matahari Department Store di Madiun? 
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Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Memperhatikan persoalan penelitian sebagaimana dikemukakan di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui pengaruh fashion involvement terhadap pembelian tidak terencana produk 

Private Label Brands (PLBs) Matahari Department Store di Madiun. 

2. Mengetahui pengaruh hedonic motives terhadap pembelian tidak terencana produk 

Private Label Brands (PLBs) Matahari Department Store di Madiun. 

3. Mengetahui pengaruh shop environment terhadap pembelian tidak terencana produk 

Private Label Brands (PLBs) Matahari Department Store di Madiun. 

4. Mengetahui pengaruh integrated marketing communications terhadap pembelian tidak 

terencana produk Private Label Brands (PLBs) Matahari Department Store di Madiun. 

5. Mengetahui pengaruh shop staff terhadap pembelian tidak terencana produk Private 

Label Brands (PLBs) Matahari Department Store di Madiun. 

6. Mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi pembelian tidak terencana 

produk Private Label Brands (PLBs) Matahari Department Store di Madiun. 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan tentang pembelian tidak terencana produk Private Label Brands (PLBs) pada 

sebuah department store. 

2. Manfaat praktis 

Bagi manajemen department store yang mengembangkan produk private label dapat 

dijadikan suatu referensi untuk meningkatkan penjualan dari private label tersebut 

melalui pengembangan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen sehingga dapat 

menarik konsumen untuk membeli produk private label tersebut. 
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TELAAH TEORITIS 

Pembelian Tidak Terencana (Impulsive Buying) 

Pembelian tidak terencana atau disebut pembelian impulsif (impulsive buying) 

didefinisikan sebagai tindakan membeli yang sebelumnya tidak diakui secara sadar sebagai hasil 

dari suatu pertimbangan atau niat membeli yang terbentuk sebelum memasuki toko (Mowen dan 

Minor, 2002). Pembelian tidak terencana (impulsive buying) menurut Beatty dan Ferrell (1998) 

adalah suatu pembelian yang segera dan tiba-tiba  tanpa  adanya  niat  sebelum  belanja,  untuk 

membeli  kategori  produk  yang  spesifik  dan  untuk memenuhi kebutuhan  tertentu. Perilaku 

terjadi setelah mengalami suatu dorongan untuk membeli yang sifatnya spontan  tanpa banyak 

refleksi. Menurut Hausman (2000), pembelian  impulsif terjadi ketika konsumen mengalami 

suatu kejadian yang mendadak, sering kali muncul dorongan yang sangat kuat untuk membeli  

sesuatu  dengan  segera. Sedangkan menurut Rook dan  Fisher  (1995) pembelian impulsif  

adalah  kecenderungan  konsumen  untuk  melakukan  pembelian  secara spontan, tidak 

terefleksi, secara buru-buru dan didorong oleh aspek psikologi emosional terhadap suatu produk 

dan tergoda oleh persuasi dari pemasar.  

Menurut Semuel (2005) sebagian orang menganggap kegiatan belanja dapat menjadi alat 

untuk menghilangkan stres, menghabiskan uang dapat mengubah suasana hati seseorang berubah 

secara signifikan, dengan kata lain uang adalah sumber kekuatan. Kemampuan untuk 

menghabiskan uang membuat seseorang merasa berkuasa. Pembelian tidak terencana, berarti 

kegiatan untuk menghabiskan uang yang tidak terkontrol, kebanyakan pada barang-barang yang 

tidak diperlukan. Lebih lanjut Semuel (2005) mengungkapkan bahwa barang-barang yang dibeli 

secara tidak terencana (produk impulsif) lebih banyak pada barang yang diinginkan untuk dibeli, 

dan kebanyakan dari barang itu tidak diperlukan oleh pelanggan. Menurut Park et al (2005) 

bahwa beberapa macam dari barang-barang pelanggan berasal dari pembelian tidak terencana 

(impulse buying), barang-barang yang dilaporkan paling sering dibeli adalah pakaian, perhiasan 

ataupun aksesoris yang dekat dengan diri sendiri dan mendukung penampilan. 

Pembelian tidak terencana seringkali melibatkan komponen hedonik atau afektif.  

Pembelian tidak terencana terjadi ketika konsumen merasakan adanya dorongan yang kuat untuk 

membeli sesuatu dengan segera. Dorongan yang dirasakan oleh konsumen berkaitan dengan 

motivasi konsumen untuk membeli barang secara hedonic yang mungkin menimbulkan konflik 
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secara emosional. Konsumen  yang  mengkonsumsi  barang  atau  jasa  secara  impulsif  biasanya  

tidak mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan yang dibuat tersebut (Rook, dalam 

Hausman, 2000). 

Pembelian berdasar impulsif mungkin memiliki satu atau lebih karakteristik berikut ini 

sebagaimana dikemukakan Engel (1995): (1) Spontanitas. Pembelian ini tidak diharapkan dan 

memotivasi konsumen untuk membeli sekarang, sering sebagai respon terhadap stimuli visual 

yang langsung di tempat jualan; (2) Kekuatan, kompulsi, dan intensitas. Mungkin ada motivasi 

untuk mengesampingkan semua yang lain dan bertindak dengan seketika; (3) Kegairahan dan 

stimulasi. Desakan mendadak untuk membeli sering disertai dengan emosi yang dicirikan 

sebagai “menggairahkan“, ”menggetarkan”, atau ”liar”; (4) Ketidakpedulian akan akibat. 

Desakan untuk membeli dapat menjadi begitu sulit ditolak sehingga akibat yang mungkin negatif 

diabaikan. 

 

Private Label Brands (PLBs) 

Private Label Brands merupakan produk yang mereknya didisain dan dikembangkan 

dengan menggunakan nama pengecer bersangkutan dan hanya dijual oleh perusahaan tersebut. 

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Davies (Dick et al, 2000) yang mendefinisikan Private 

Label Brands adalah: “any product with a retailer-owned name on it”. Berdasarkan pernyataan 

di atas dapat disimpulkan  bahwa Private Label Brands merupakan produk yang dibuat oleh 

peritel dengan nama perusahaan ritel yang memproduksinya. 

Private Label Brands merupakan salah satu strategi pengusaha ritel yang diunggulkan 

untuk meraih konsumen. Private label Brands merupakan diferensiasi merek dari peritel, dimana 

merek tidak sama dan tidak tergantikan dengan merek di toko lain. Private Label Brands juga 

merupakan proyek “image harga yang lebih rendah” dari peritel dan meningkatkan bargaining 

power produk Private Label Brands terhadap perusahaan manufaktur atau produsen merek 

nasional yang terkenal (Narasimhan and Wilcox, 1998). 

Menurut Dick et al (2000), produk Private Label Brands dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut:  

1. Store Brands: produk PLBs dengan merek nama toko misal merek Tesco yang dimiliki 

peritel “Tesco”.  
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2. Store sub-brands: produk PLBs dengan merek nama toko ditambah dengan nama lain, 

misal Tesco Finest range. 

3. Generic Brand: Produk PLBs dengan merek independen (tidak menyertakan nama toko) 

misal Nevada, produk PLBs  dari Matahari. 

4. Individual Product Brands: produk yang dimiliki peritel tetapi dianggap sebagai merek 

individu, nama merek mungkin terlihat di bagian belakang namun tidak terlalu mencolok. 

5. Exclusive product: secara definisi bukan produk PLBs tetapi mempunyai beberapa 

kesamaan karakteristik, produk ini bukan murni produk peritel tetapi bekerjasama dengan 

supplier. 

 

Kaitan Antar Konsep  

Pengaruh Fashion Involvement terhadap Pembelian Tidak Terencana  

Fashion involvement mengacu pada ketertarikan perhatian dengan kategori produk 

fashion (seperti pakaian). Fashion involvement digunakan terutama untuk meramalkan variabel 

tingkah laku yang berhubungan dengan produk pakaian seperti keterlibatan produk, perilaku 

pembelian, dan karakteristik konsumen (Browne and Kaldenberg, 1997).  Fashion involvement 

adalah keterlibatan seseorang dengan suatu produk pakaian karena kebutuhan, kepentingan, 

ketertarikan dan nilai terhadap produk tersebut (Japarianto dan Sugiharto, 2011). 

Pakaian merupakan kulit luar yang menegaskan identitas seseorang kepada lingkungan 

sosial,  menjadi media efektif untuk menunjukan status, kedudukan, kekuasaan,  gaya hidup  dari 

masa ke masa dan  shopping menjadi salah satu gaya hidup yang paling digemari.  Untuk 

memenuhi gaya hidup ini masyarakat rela mengorbankan sesuatu demi mencapainya dan hal 

tersebut cenderung mengakibatkan impulse buying (Supriadi, 2013).  Sementara itu menurut 

Virvilaite et al (2011) bahwa konsumen mengikuti tren fashion terbaru, yang ditandai dengan 

tingkat keterlibatan yang tinggi dalam fashion dan hal tersebut mengakibatkan pembelian 

impulsif. Han (1991) menetapkan bahwa tingkat tinggi keterlibatan ke mode merangsang 

membeli impulsif karena pengalaman yang ada dan sinyal sensual. 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Virvilaite et al (2011) menemukan 

bahwa fashion involvement mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembelian tidak terencana 

produk pakaian. Temuan lainnya ditunjukkan oleh Japarianto dan Sugiharto (2011) yang 
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menemukan bahwa fashion involvement berpengaruh signifikan terhadap impulse  buying 

behavior pada masyarakat high income di Galaxy Mall Surabaya. Mengacu pada penelitian 

sebelumnya di atas maka dapat dikatakan bahwa seseorang yang mempunyai ketertarikan atu 

perhatian yang tinggi akan produk-produk fashion terutama produk yang sedang tren maka dapat 

menyebabkan orang tersebut memiliki tingkat pembelian tidak terencana yang juga tinggi 

terhadap produk-produk fashion tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka selanjutnya dapat 

diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : terdapat pengaruh dari fashion involvement terhadap pembelian tidak terencana 

produk Private Label Brands Matahari Department Store di Madiun 

 

Pengaruh Hedonic Motives terhadap Pembelian Tidak Terencana  

Hedonic motives adalah motivasi konsumen untuk berbelanja karena berbelanja 

merupakan suatu kesenangan tersendiri sehingga tidak memperhatikan manfaat dari produk yang 

dibeli (Utami, 2010). Kebanyakan konsumen yang memiliki gairah emosional sering mengalami 

pengalaman berbelanja secara hedonis (Hirschman dan Holbrook, dalam Gültekin dan Özer, 

2012). Konsumen lebih mungkin terlibat dalam impulse buying ketika mereka termotivasi oleh 

keinginan hedonis, seperti kesenangan, fantasi, dan sosial atau kepuasan emosional. Sejak tujuan 

pengalaman berbelanja untuk mencukupi kebutuhan hedonis, produk yang akan dibeli ini 

nampak seperti terpilih tanpa perencanaan dan mereka menghadirkan suatu peristiwa impulse 

buying (Rachmawati, 2009). 

Semakin tinggi konsumen berbelanja dengan motivasi hedonis maka tingkat pembelian 

secara impulsif  juga akan semakin tinggi. Hal tersebut karena, ketika seseorang berbelanja 

secara hedonis, maka ia tidak akan mempertimbangkan suatu manfaat dari produk tersebut 

sehingga kemungkinan terjadinya pembelian secara impulsif juga akan semakin tinggi 

(Lumintang, 2012).  

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Virvilaite et al (2011) menemukan 

bahwa hedonic motives mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembelian tidak terencana 

produk pakaian. Temuan lainnya ditunjukkan oleh Gültekin dan Özer (2012) yang menyatakan 

hedonic motives memiliki pengaruh signifikan terhadap impulse buying.  Mengacu pada 

penelitian sebelumnya di atas maka dapat dikatakan bahwa seseorang yang memiliki motivasi 
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berbelanja yang tinggi karena belanja dianggapnya sebagai suatu aktivitas yang menyenangkan, 

maka dapat menyebabkan orang tersebut memiliki tingkat pembelian tidak terencana yang juga 

tinggi terhadap produk-produk fashion tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka selanjutnya 

dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : terdapat pengaruh dari hedonic motives terhadap pembelian tidak terencana 

produk Private Label Brands Matahari Department Store di Madiun 

 

Pengaruh Shop Environment terhadap Pembelian Tidak Terencana  

Dunne dan Lusch (2008) mendefinisikan  lingkungan toko (shop environment) sebagai 

gambaran suasana toko yang tersusun dari beberapa elemen, seperti musik, pencahayaan, bentuk 

toko, petunjuk yang mengarahkan pengunjung serta elemen sumber daya manusia.  Lingkungan 

toko mempunyai beberapa elemen yang dapat menciptakan stimuli-stimuli untuk menggerakkan 

pelanggan membeli lebih banyak barang di luar yang mereka rencanakan. Menurut Engel, et al 

(2008) bahwa shop environment  terdiri dari berberapa elemen diantaranya yaitu: tata ruang toko, 

ruang lorong, penempatan dan bentuk peraga, warna, pencahayaan, musik, aroma dan 

temperatur.  

Tujuan utama dari pembentukan elemen-elemen lingkungan toko sebagaimana 

dikemukakan oleh Engel, et al (2008) di atas adalah untuk menciptakan dan mendorong 

konsumen agar lebih menikmati suasana di dalam toko sehingga dapat menciptakan pembelian 

impulsif. Selanjutnya menurut Rahmawan dkk (2012) bahwa pembelian impulsif terjadi karena 

adanya stimuli-stimuli yang diberikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi kecenderungan 

pembelian impulsif pada konsumen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa elemen-elemen lingkungan 

toko mampu mempengaruhi keputusan konsumen terutama pada kecenderungan pembelian 

impulsif (impulse buying tendency) sehingga terjadi pembelian impulsif sesuai dengan apa yang 

diinginkan peritel, caranya dengan mengembangkan elemen-elemen yang ada di dalam 

lingkungan toko. 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Virvilaite et al (2011) menemukan 

bahwa shop environment mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembelian tidak terencana 

produk pakaian. Temuan lainnya ditunjukkan oleh Hetharie (2012) yang menyatakan stimulus 

lingkungan toko memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan pembelian impulsif pada 
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Matahari Department Store Ambon. Mengacu pada penelitian sebelumnya di atas maka dapat 

dikatakan bahwa seseorang yang merasakan bahwa lingkungan toko dimana ia berada saat 

belanja tampak nyaman karena penataan barang yang rapi, pencahayaan yang baik, dekorasi toko 

yang menarik, ruangan yang sejuk, alunan musik yang lembut maka dapat menyebabkan orang 

tersebut memiliki tingkat pembelian tidak terencana yang juga tinggi terhadap produk-produk 

fashion di toko tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka selanjutnya dapat diajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H3 : terdapat pengaruh dari shop environment terhadap pembelian tidak terencana 

produk Private Label Brands Matahari Department Store di Madiun 

 

Pengaruh Integrated Marketing Communications terhadap Pembelian Tidak Terencana  

Integrated Marketing Communications (komunikasi pemasaran terpadu) adalah suatu 

proses pengembangan dan implementasi berbagai bentuk program komunikasi persuasif kepada 

pelanggan dan calon pelanggan secara berkelanjutan (Shimp, 2000). Integrated Marketing 

Communications mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai saluran komunikasi 

perusahaan untuk menghantarkan pesan yang jelas, konsisten, dan menarik tentang organisasi 

dan produknya (Kotler dan Armstrong, 2008).  

Terdapas sejumlah bentuk-bentuk Integrated Marketing Communications meliputi 

penjualan perorangan (personal selling), iklan (advertising), promosi penjualan (sales 

promotion), pemasaran sponsorship (sponsorship marketing), publisitas (publicity), dan 

komunikasi di tempat pembelian (point of purchase communication) (Hasyim, 2010).  Beragam 

bentuk komunikasi pemasaran yang terintegrasi satu dengan lainnya bila dikelola dengan baik 

maka dapat memberikan efek langsung kepada perilaku khalayak sasaran termasuk dalam hal 

perilaku pembelian tidak terencana (Shimp, 2000). Sebagai contoh misalnya pemberian diskon 

harga atau diskon kuantitas yang menarik akan mendorong pembelian tidak terencana oleh 

konsumen. 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Virvilaite et al (2011) menemukan 

bahwa Integrated Marketing Communications mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

pembelian tidak terencana produk pakaian. Temuan lainnya ditunjukkan oleh Pinatik (2013) 

yang menyatakan bahwa Integrated Marketing Communications memiliki pengaruh signifikan 
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terhadap pembelian impulsif pada Hypermart Manado.  Mengacu pada penelitian sebelumnya di 

atas maka dapat dikatakan bahwa adanya komunikasi pemasaran terintegrasi yang gencar yang 

dilakukan oleh penjual seperti misalnya dengan mengadakan program diskon besar-besaran 

maka hal tersebut dapat menyebabkan konsumen memiliki tingkat pembelian tidak terencana 

yang tinggi. Berdasarkan uraian di atas maka selanjutnya dapat diajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H4 : terdapat pengaruh dari Integrated Marketing Communications terhadap pembelian 

tidak terencana produk Private Label Brands Matahari Department Store di 

Madiun 

 

Pengaruh Shop Staff terhadap Pembelian Tidak Terencana  

Shop staff atau dalam bahasa Indonesia disebut pramuniaga (pegawai toko) adalah 

karyawan perusahaan dagang yang bertugas melayani konsumen (http://kbbi.web.id/pramuniaga). 

Menurut Kotler (dalam Syahbana, 2008) mengatakan bahwa bisnis outlet yang berorientasi pada 

pelayanan perlu mengadakan pramuniaga yang bersedia membantu dalam setiap fase dari proses 

mencari, membandingkan sampai dengan memilih produk. Disini ditegaskan pentingnya peranan 

pramuniaga yang berkualitas dalam memberikan layanan yang baik bagi pelanggan. 

Kemampuan pelayanan yang baik dari pegawai toko dapat mempengaruhi pembelian 

tidak terencana oleh konsumen.  Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Turley dan Millliman 

(2000) dan juga oleh Mattila dan Wirtz (2008) bahwa pegawai toko merupakan bagian dari 

faktor sosial yang mempengaruhi pembelian tidak terencana. Tingkah laku (behavior) pegawai 

toko dapat memprediksi atau mempengaruhi proses evaluasi konsumen. Sedangkan pegawai 

toko yang membantu mendampingi konsumen dalam berbelanja mendorong minat konsumen 

untuk membeli (Baker, Levy dan Grewal dalam Mattila dan Wirtz, 2008). 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Virvilaite et al (2011) menemukan 

bahwa shop staff mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembelian tidak terencana produk 

pakaian. Temuan lainnya ditunjukkan oleh Pinatik (2013) yang menyatakan bahwa shop staff 

memiliki pengaruh signifikan terhadap pembelian impulsif pada Hypermart Manado.  Mengacu 

pada penelitian sebelumnya di atas maka dapat dikatakan bahwa adanya pelayanan yang baik 

yang ditunjukkan oleh pihak penjual seperti misalnya bersikap ramah, ataupun pelayannya yang 
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berpenampilan menarik maka hal tersebut dapat menyebabkan konsumen melakukan  pembelian 

tidak terencana sebagai akibat dari terpengaruhnya konsumen tersebut atas pelayanan yang baik 

dari penjual.  Berdasarkan uraian di atas maka selanjutnya dapat diajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H5 : terdapat pengaruh dari shop staff terhadap pembelian tidak terencana produk 

Private Label Brands Matahari Department Store di Madiun 

 

Model Penelitian 

Berdasarkan persoalan penelitian, tujuan penelitian dan telaah teoritis di atas maka dapat dibuat 

suatu model penelitian seperti tampak pada gambar 1. berikut ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Penelitian 

Sumber: Pinatik (2013) 

 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan elemen yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian 

(Supramono dan Sugiarto, 1993). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang 

bertempat tinggal di Madiun. Mengingat keterbatasan waktu dan biaya serta kemampuan 

peneliti, maka tidak semua anggota populasi akan diteliti. Untuk mendapatkan sejumlah sampel, 

H5 

H4 

H3 

H2 

H1 

Fashion Involvement 

Hedonic Motives 

Impulsive Buying Shop Environment 

Integrated Marketing 

Communications 

Shop Staff 
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peneliti menggunakan metode non probability sampling dengan teknik purposive sampling yaitu 

peneliti berdasarkan kriteria tertentu memilih sampel yang diharapkan memiliki informasi yang 

akurat (Supramono dan Haryanto, 2003). Adapun kriteria yang dimaksud adalah: responden 

yang dipilih minimal pernah sekali berbelanja produk fashion secara tidak terencana di Matahari 

Department Store Madiun. Oleh karena itu, sebelum kuesioner diisi maka calon responden 

ditanya apakah dirinya pernah berbelanja produk fashion secara tidak terencana di Matahari 

Department Store Madiun. Jika calon responden mengatakan bahwa dirinya pernah berbelanja 

tidak terencana, maka calon responden tersebut memenuhi kriteria sampel dan layak dijadikan 

sebagai sampel penelitian. Jumlah sampel yang digunakan mengacu jumlah sampel minimum 

penelitian studi pemasaran menurut Malhotra (1999) yaitu sebanyak 200 orang. 

 

Jenis dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer. Menurut Supramono 

dan Sugiarto (1993) data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti 

langsung dari obyeknya. Data primer dalam penelitian ini berupa data tentang penilaian 

responden tentang fashion involvement, hedonic motives, shop environment, integrated 

marketing communications, shop staff dan pembelian tidak terencana produk Private Label 

Brands (PLBs). Sumber data primer berasal dari 200 orang responden yang terpilih sebagai 

sampel penelitian. 

 

Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode kuesioner. Adapun kuisioner yang digunakan adalah kuisioner yang terstruktur 

(structured questionnaire) artinya jawaban pertanyaan yang diajukan sudah disediakan. 

 

Konsep, Definisi Operasional dan Indikator Empirik 

Konsep dan definisi operasional serta indikator empirik yang digunakan dalam penelitian 

ini ditunjukkan pada Tabel 1. berikut ini. 
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Tabel 1. Konsep, Definisi Operasional dan Indikator Empirik 

Konsep Definisi Operasional Indikator Empirik Sumber 

Fashion 

involvement 

Keterlibatan seseorang 

dengan suatu produk 

pakaian karena 

kebutuhan, kepentingan, 

ketertarikan dan nilai 

terhadap produk tersebut 

(Japarianto dan Sugiharto, 

2011) 

1. Mempunyai beberapa pakaian 

dengan model yang terbaru (trend) 

2. Fashion adalah satu hal penting 

yang mendukung aktifitas  

3. Lebih suka apabila model pakaian 

yang digunakan berbeda dengan 

yang lain 

4. Pakaian yang dimiliki 

menunjukkan karakteristik diri 

5. Dapat mengetahui banyak tentang 

seseorang dari pakaian yang 

digunakan 

6. Ketika memakai pakaian yang 

difavoritkan maka orang lain di 

sekitar akan melihatnya 

7. Cenderung untuk mencoba produk 

fashion terlebih dahulu sebelum 

membelinya 

8. Cenderung lebih dahulu 

mengetahui adanya fashion terbaru 

dibandingkan orang lain 

Japarianto 

dan 

Sugiharto 

(2011) 

Hedonic motives Motivasi untuk berbelanja 

karena berbelanja 

merupakan suatu 

kesenangan tersendiri 

sehingga tidak 

memperhatikan manfaat 

dari produk yang dibeli 

(Utami, 2010) 

1. Berbelanja adalah suatu 

pengalaman yang spesial 

2. Berbelanja merupakan salah satu 

alternatif untuk mengatasi stress 

3. Lebih suka berbelanja untuk orang 

lain daripada untuk dirinya sendiri 

4. Lebih suka mencari tempat 

pembelanjaan yang menawarkan 

diskon yang besar 

5. Lebih suka mencari tempat 

pembelanjaan yang menawarkan 

harga yang murah 

6. Kenikmatan dalam berbelanja akan 

tercipta ketika menghabiskan 

waktu bersama-sama dengan 

keluarga 

7. Kenikamtan dalam berbelanja akan 

tercipta ketika menghabiskan 

waktu bersama-sama dengan teman 

8. Berbelanja untuk mengikuti trend 

model-model baru 

Gültekin 

dan Özer 

(2012) 

Shop 

environment 

Gambaran suasana  toko 

yang tersusun dari 

beberapa elemen, seperti 

musik, pencahayaan, 

bentuk toko, petunjuk 

1. Musik yang mengalun dalam toko 

berada dalam volume yang tepat 

(tidak berisik) 

2. Intensitas cahaya dalam toko sudah 

sesuai harapan 

Flora 

(2010), 

Virvilaite et 

al (2011) 
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Konsep Definisi Operasional Indikator Empirik Sumber 

yang mengarahkan 

pengunjung  (Dune dan 

Lusch, 2008) 

3. Suhu dalam toko terasa nyaman 

4. Pakaian yang berada dalam toko 

tertata dengan jelas sehingga 

mudah ditemukan 

5. Warna latar belakang toko tidak 

terlalu berwarna-warni  

6. Bahan dekorasi yang digunakan 

dalam toko tampak ramah 

lingkungan 

Integrated 

marketing 

communications 

Suatu proses 

pengembangan dan 

implementasi berbagai 

bentuk program 

komunikasi persuasif 

kepada pelanggan dan 

calon pelanggan secara 

berkelanjutan (Shimp, 

2000) 

1. Adanya diskon harga yang menarik 

2. Adanya diskon kuantitas yang 

menarik 

3. Adanya pemberian kupon belanja 

untuk pembelian produk tertentu 

4. Adanya undian berhadiah untuk 

pembelian sejumlah nominal 

tertentu 

5. Adanya basar 

6. Adanya penjualan obral (cuci 

gudang)  

Flora 

(2010), 

Virvilaite et 

al (2011) 

Shop staff Karyawan perusahaan 

dagang yang bertugas 

melayani konsumen 

(http://kbbi.web.id/pramu

niaga) 

1. Pegawai toko tampak professional 

2. Pegawai toko memiliki 

pengetahuan yang baik dalam 

menjawab pertanyaan konsumen 

3. Pegawai toko tampak ramah 

4. Pegawai toko dengan senang hati 

merespon permintaan konsumen 

5. Pegawai toko memiliki penampilan 

fisik yang menarik 

Flora 

(2010), 

Virvilaite et 

al (2011) 

Pembelian tidak 

terencana 

Tindakan membeli yang 

sebelumnya tidak diakui 

secara sadar sebagai hasil 

dari suatu pertimbangan 

atau niat membeli yang 

terbentuk sebelum 

memasuki toko (Mowen 

dan Minor, 2002) 

1. Cenderung berbelanja banyak bila 

ada tawaran khusus 

2. Cenderung membeli pakaian model 

terbaru walaupun mungkin tidak 

sesuai dengan karakter diri 

3. Saat berbelanja produk  fashion, 

cenderung berbelanja tanpa 

berpikir panjang dulu sebelumnya 

4. Setelah memasuki toko, segera 

memasuki counter  fashion  untuk 

membeli sesuatu 

5. Cenderung terobsesi untuk 

membelanjakan uang yang dibawa 

sebagian atau seluruhnya untuk 

produk  fashion 

6. Cenderung membeli produk 

fashion meskipun saya tidak begitu 

membutuhkannya 

Japarianto 

dan 

Sugiharto 

(2011) 
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Teknik Analisis 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif 

dengan menggunakan analisis regresi berganda. Adapun  bentuk persamaan garis regresi yang 

digunakan dengan metode Least Square, yaitu : 

Y = 0 + 1X1+ 2X2 + 3X3 + 4X4 + 5X5 + e  

Dimana :  

Y   = pembelian tidak terencana 

X1.. .X5 = fashion involvement, hedonic motives, shop environment,  

                      integrated marketing communications, shop staff  

0   = konstanta (intersep) 

1.. 5 = koefisien regresi dari X1... X5 

e   = kesalahan pengganggu (error) 

Dalam melakukan analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik 

regresi linear berganda yang meliputi pengujian normalitas, multikolinearitas dan 

heteroskedastisitas.  Setelah memenuhi syarat uji asumsi klasik regresi linear berganda, baru 

dapat dilakukan pengujian terhadap hasil analisis regresi berganda. Dalam pengujian keberartian 

variabel bebas secara individu dipakai uji t dua sisi dengan tingkat kepercayaan 95% (=0,05) 

yaitu dengan membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel dengan pengujian hipotesis: 

H0 : bi = 0, artinya variabel bebas secara individu tidak berpengaruh nyata terhadap 

variabel tak bebas 

H1 : bi  0, artinya variabel bebas secara individu berpengaruh nyata terhadap variabel tak 

bebas 

Dasar pengambilan keputusannya adalah: 

H0 ditolak jika t hitung > t tabel atau –t hitung < -t tabel maka fashion involvement, 

hedonic motives, shop environment, integrated marketing communications dan shop staff 

berpengaruh nyata terhadap pembelian tidak terencana produk Private Label Brands 

Matahari Department Store di Madiun secara secara individu  
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H0 diterima jika t hitung < t tabel atau  –t hitung > -t tabel maka fashion involvement, 

hedonic motives, shop environment, integrated marketing communications dan shop staff 

tidak berpengaruh nyata terhadap pembelian tidak terencana produk Private Label Brands 

Matahari Department Store di Madiun secara secara individu. 

 

Untuk melihat faktor yang paling dominan berpengaruh nyata terhadap pembelian tidak 

terencana produk Private Label Brands Matahari Department Store di Madiun adalah dengan 

cara memperhatikan koefisien regresi dan atau nilai t hitung dari masing-masing variabel 

bebasnya yang signifikan. Koefisien regresi dan atau  nilai t hitung yang paling besar itulah yang 

merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh nyata (Ikhsan dkk, 2013). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Responden 

Gambaran responden dalam penelitian ini meliputi: jenis kelamin, usia, pekerjaan, 

pengeluaran per bulan, frekwensi ke Matahari dan frekwensi belanja di Matahari. Berikut 

disajikan gambaran responden dalam Tabel 2 berikut ini.  

Tabel 2. Gambaran Responden 

Kategori Sub Kategori Jumlah % 

Jenis Kelamin Pria 

Wanita 

57 

143 

28,5 

71,5 

Usia < 20 

20 – 30  

31 – 40  

> 40 

72 

94 

25 

9 

36,0 

47,0 

12,5 

4,5 

Pekerjaan PNS/TNI/ Polri 

Pegawai Swasta 

Wiraswasta 

Pelajar atau Mahasiswa/i 

Ibu Rumah Tangga 

Lainnya 

17 

51 

42 

63 

23 

4 

8,5 

25,5 

21,0 

31,5 

11,5 

2,0 
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Kategori Sub Kategori Jumlah % 

Pengeluaran per bulan < Rp 1.000.000 

Rp 1.000.000,00-Rp 2.000.000 

>Rp 2.000.000 

74 

105 

21 

37,0 

52,5 

10,5 

Frekuensi ke Matahari dalam 

sebulan 

1 kali 

2 kali 

3 kali 

> 3 kali 

19 

36 

60 

85 

9,5 

18,0 

30,0 

42,5 

Frekuensi belanja di 

Matahari dalam sebulan 

1 kali 

2 kali 

3 kali 

> 3 kali 

24 

35 

62 

79 

12,0 

17,5 

31,0 

39,5 

Sumber: Data Primer, 2014 

Tabel 2 di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 143 orang responden wanita (71,5%) Dari 

segi usia, tampak bahwa responden didominasi mereka yang berusia antara 20-30 tahun. Mereka 

ini tergolong dalam usia remaja hingga dewasa awal dimana pada kelompok usia tersebut 

umumnya memiliki sifat konsumtif yang cukup tinggi.  

Berdasarkan pekerjaannya, tampak bahwa terbanyak adalah pelajar atau mahasiswa/i 

yaitu sebanyak 63 orang (31,5%). Dilihat dari besar pengeluaran per bulannya, tampak bahwa 

mayoritas responden yakni sebanyak 105 orang (52,5%) memiliki besar pengeluaran per bulan 

Rp 1.000.000,00-Rp 2.000.000. Besarnya pengeluaran per bulan responden dialokasikan pada 

berbagai keperluan, salah satunya untuk melakukan pembelian di Matahari Department Store. 

Hal ini didukung dengan temuan dimana kebanyakan responden yaitu sebanyak 85 orang 

(42,5%) menyatakan bahwa dalam sebulan mereka >3 kali mengunjungi Matahari Department 

Store.  Lebih lanjut diungkapkan oleh 79 orang (39,5%) bahwa mereka >3 kali berbelanja di 

Matahari Department Store. 

 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik corrected item-total 

correlation. Angka pada kolom corrected item-total correlation menunjukkan nilai r hasil.  

Sebuah item atau variabel dikatakan valid jika r hasil positif serta r hasil > r tabel,  sedangkan 

item atau variabel dikatakan tidak valid jika r hasil negatif serta r hasil < r tabel (Santoso, 2001). 
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Untuk pengujian reliabilitas butir dilakukan dengan membandingkan nilai  r Alpha dengan nilai r 

tabel.  Sebuah variabel dikatakan reliabel jika r Alpha positif serta r Alpha > r tabel, sedangkan 

variabel dikatakan tidak valid jika r Alpha negatif serta r Alpha < r tabel (Santoso, 2001). 

Hasil analisis validitas dan reliabilitas dari masing-masing variabel penelitian tersebut 

disajikan dalam Tabel 3. berikut ini.  

Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel 
Indikator 

Empirik 

Corrected item-

total correlation 

Cronbach 

Alpha 

Fashion Involvement 

(X1) 

FI1 0,442 

0,760 

FI2 0,558 

FI3 0,533 

FI4 0,534 

FI5 0,625 

FI6 0,609 

FI7 0,330 

FI8 0,070 

Hedonic Motives (X2) 

HM1 0,399 

0,712 

HM2 0,494 

HM3 0,425 

HM4 0,312 

HM5 0,387 

HM6 0,458 

HM7 0,418 

HM8 0,331 

Shop Environment (X3) 

SE1 0,313 

0,785 

SE2 0,566 

SE3 0,549 

SE4 0,677 

SE5 0,567 

SE6 0,549 

Integrated Marketing 

Communications (X4) 

IMC1 0,553 
0,786 

IMC2 0,633 
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Variabel 
Indikator 

Empirik 

Corrected item-

total correlation 

Cronbach 

Alpha 

IMC3 0,612 

IMC4 0,572 

IMC5 0,540 

IMC6 0,323 

Shop Staff (X5) 

SS1 0,578 

0,836 

SS2 0,688 

SS3 0,703 

SS4 0,662 

SS5 0,556 

Pembelian Tidak 

Terencana (Y) 

IB1 0,605 

0,801 

IB2 0,655 

IB3 0,576 

IB4 0,587 

IB5 0,593 

IB6 0,350 

Sumber: Output SPSS Reliability Test, 2014 

Berdasarkan Tabel 3. tampak bahwa pada pengujian validitas, hanya terdapat satu 

indikator empirik pada variabel Fashion Involvement yang mempunyai nilai corrected item-total 

correlation atau r hitung < r0,05 (0,169) sehingga indikator empirik tersebut dinyatakan tidak 

valid. Sedangkan indikator-indikator empirik lainnya mempunyai nilai corrected item-total 

correlation atau r hitung > r0,05 (0,169) sehingga indikator empirik tersebut dinyatakan valid. 

Sementara itu, pada pengujian reliabilitas yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan 

pengujian validitas memperlihatkan hasil bahwa semua variabel mempunyai nilai cronbach 

Alpha > 0,60 sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel penelitian mempunyai reliabilitas 

yang tinggi. 

 

Hasil Pengujian Asumsi Klasik  

Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam analisis regresi mensyaratkan bahwa dalam sebuah model regresi, 

variabel pengganggu atau residual harus memiliki distribusi normal. Untuk itu dalam penelitian 
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ini dilakukan uji normalitas dengan menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov-

Smirnov (K-S). Adapun dari hasil uji normalitas menunjukkan bahwa angka Kolmogorov-

Smirnov (K-S) sebesar 0,737 mempunyai nilai signifikan sebesar 0,649 > 0,05 maka distribusi 

data residualnya adalah normal. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat dalam bagian lampiran. 

 

Uji Multikolinearitas 

Identifikasi ada tidaknya multikolinearitas diantara variabel bebas (independent variable) 

dapat diketahui dengan melihat nilai Tolerance dan VIF dari hasil output regresi.  Adapun dari 

hasil uji multikolinear menunjukkan bahwa berdasar pada nilai tolerance tampak bahwa semua 

nilai tolerance untuk masing-masing variabel bebas (independent variable) > 0,10 maka tidak 

ada multikolinearitas diantara variabel bebasnya. Berdasar pada nilai VIF tampak bahwa semua 

nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas (independent variable) < 10 maka tidak ada 

multikolinearitas diantara variabel bebasnya. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat 

dalam bagian lampiran. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Identifikasi ada tidaknya heteroskedastisitas menggunakan uji Park. Berdasarkan hasil uji 

Park, koefisien parameter untuk masing-masing variabel bebasnya tidak ada yang signifikan 

(angka sig > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam 

model regresi. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat dalam bagian lampiran. 

 

Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan setelah semua uji asumsi klasik regresi telah memenuhi 

syarat.  Untuk mengetahui pengaruh fashion involvement, hedonic motives, shop environment, 

integrated marketing communications dan shop staff berpengaruh nyata terhadap pembelian 

tidak terencana produk Private Label Brands Matahari Department Store di Madiun, maka 

dilakukan uji parsial (Uji t) yang hasilnya ditunjukkan pada Tabel 4. berikut. 
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Tabel 4. Hasil Uji t 

Variabel Koef B t hitung Sig 

Fashion involvement  

Hedonic motives 

Shop environment 

Integrated Marketing Communications 

Shop staff 

0,122 

0,129 

0,199 

0,356 

0,136 

2,158* 

2,050* 

2,606* 

5,302* 

2,026* 

0,032 

0,042 

0,010 

0,000 

0,044 

Sumber: Output SPSS Uji Regresi, 2014 

Keterangan : *  = signifikan pada  = 5 % 

  t  0,05 = 1,653 ( = 5 %, df = 194) 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi selanjutnya dapat ditulis model persamaan regresi 

sebagai berikut 

Y = 0,453 + 0,122X1+ 0,129X2 + 0,199X3 + 0,356X4 + 0,136X5 + e  

Dimana :  

Y = pembelian tidak terencana 

X1 = fashion involvement   

X2 = hedonic motives 

X3 = shop environment 

X4 = integrated marketing communications 

X5 = shop staff 

 Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,352 yang berarti bahwa 35,2% pengaruh 

pembelian tidak terencana produk Private Label Brands Matahari Department Store di Madiun 

dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel fashion involvement, hedonic motives, shop 

environment, integrated marketing communications dan shop staff.  Sedangkan sebanyak 64,8% 

lainnya dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

Pembahasan 

Pengaruh Fashion Involvement terhadap Pembelian Tidak Terencana 

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa fashion involvement berpengaruh 

nyata terhadap pembelian tidak terencana produk Private Label Brands Matahari Department 
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Store di Madiun. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung  2,158 > t tabel 1,653 pada selang 

kepercayaan  5% sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari fashion 

involvement terhadap pembelian tidak terencana produk Private Label Brands Matahari 

Department Store di Madiun dapat diterima. 

Adanya pengaruh menunjukkan bahwa semakin tinggi fashion involvement maka 

semakin tinggi juga pembelian tidak terencana produk Private Label Brands Matahari 

Department Store di Madiun. Tingginya fashion involvement terlihat dari penilaian responden 

pada beberapa indikator empirik. Salah satunya adalah bahwa rata-rata responden menyatakan 

setuju bahwa dirinya cenderung untuk mencoba produk fashion terlebih dahulu sebelum 

membelinya”. Dengan terlebih dahulu mencoba produk fashion tersebut maka hal tersebut 

menunjukkan bahwa responden mempunyai perhatian yang besar terhadap produk fashion yang 

nantinya akan dikenakannya. Oleh karena itu ia tidak ingin keliru dalam memilih produk fashion 

baik dalam hal model maupun ukuran, sehingga dirasa sangat perlu untuk mencoba produk 

tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian. Rata-rata responden juga setuju bahwa 

dirinya lebih suka apabila model pakaian yang digunakan berbeda dengan yang lain. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa responden memiliki keterlibatan yang tinggi dalam fashion dan hal tersebut 

mengakibatkan terjadinya pembelian impulsif. Kenyataan tersebut sejalan dengan pendapat Han 

(1991) bahwa tingkat tinggi keterlibatan ke mode merangsang membeli impulsif karena 

pengalaman yang ada dan sinyal sensual 

Berpengaruhnya fashion involvement terhadap pembelian tidak terencana produk Private 

Label Brands Matahari Department Store di Madiun menguatkan pendapat Virvilaite et al (2011) 

bahwa konsumen mengikuti tren fashion terbaru, yang ditandai dengan tingkat keterlibatan yang 

tinggi dalam fashion dan hal tersebut mengakibatkan pembelian impulsif. Temuan penelitian ini 

sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Japarianto dan Sugiharto 

(2011) yang menemukan bahwa fashion involvement  berpengaruh signifikan terhadap  impulse  

buying behavior  pada masyarakat high income di Galaxy Mall Surabaya. 

 

Pengaruh Hedonic Motives terhadap Pembelian Tidak Terencana 

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa hedonic motives berpengaruh 

nyata terhadap pembelian tidak terencana produk Private Label Brands Matahari Department 
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Store di Madiun. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung  2,050 > t tabel 1,653 pada selang 

kepercayaan  5% sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari hedonic 

motives terhadap pembelian tidak terencana produk Private Label Brands Matahari Department 

Store di Madiun dapat diterima.  

Adanya pengaruh menunjukkan bahwa semakin tinggi hedonic motives maka semakin 

tinggi juga pembelian tidak terencana produk Private Label Brands Matahari Department Store 

di Madiun. Tingginya hedonic motives terlihat dari penilaian responden pada beberapa indikator 

empirik. Salah satunya adalah bahwa rata-rata responden menyatakan setuju bahwa berbelanja 

adalah suatu pengalaman yang spesial. Mengingat bahwa aktivitas berbelanja dianggap sebagai 

sesuatu yang spesial maka terkadang produk-produk yang dibeli bukanlah merupakan produk 

yang benar-benar dibutuhkan tetapi lebih kepada pemenuhan kesenangan ataupun kepuasan 

emosional. Hal tersebut menjadikan responden cenderung berperilaku impulsif dalam pembelian 

produk.  Rata-rata responden juga setuju bahwa dirinya lebih suka mencari tempat pembelanjaan 

yang menawarkan diskon yang besar. Tempat pembelanjaan yang memberikan diskon besar akan 

menjadi tempat belanja yang menyenangkan bagi kaum hedonis karena mereka bisa berbelanja 

berbagai produk yang mereka senangi tanpa memandang apakah produk tersebut bermanfaat 

ataukah benar-benar dibutuhkan. Hal tersebut mendukung pernyataan Lumintang (2012) bahwa 

ketika seseorang berbelanja secara hedonis, maka ia tidak akan mempertimbangkan suatu 

manfaat dari produk tersebut sehingga kemungkinan terjadinya pembelian secara impulsif juga 

akan semakin tinggi.   

Berpengaruhnya hedonic motives terhadap pembelian tidak terencana produk Private 

Label Brands Matahari Department Store di Madiun menguatkan pendapat Rachmawati (2009) 

bahwa konsumen lebih mungkin terlibat dalam impulse buying ketika mereka termotivasi oleh 

keinginan hedonis, seperti kesenangan, fantasi, dan sosial atau kepuasan emosional. Temuan 

penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Virvilaite et al 

(2011) menemukan bahwa hedonic motives mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembelian 

tidak terencana produk pakaian. 
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Pengaruh Shop Environment terhadap Pembelian Tidak Terencana 

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa shop environment berpengaruh 

nyata terhadap pembelian tidak terencana produk Private Label Brands Matahari Department 

Store di Madiun.  Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung  2,606 > t tabel 1,653 pada selang 

kepercayaan  5% sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari shop 

environment terhadap pembelian tidak terencana produk Private Label Brands Matahari 

Department Store di Madiun dapat diterima.  

Adanya pengaruh menunjukkan bahwa semakin menarik atau semakin nyaman shop 

environment maka semakin tinggi juga pembelian tidak terencana produk Private Label Brands 

Matahari Department Store di Madiun. Menariknya shop environment terlihat dari penilaian 

responden pada beberapa indikator empirik. Salah satunya adalah bahwa rata-rata responden 

menyatakan setuju bahwa suhu dalam Matahari Department Store terasa nyaman.  Hal ini karena 

dalam ruangan Matahari Department Store dilengkapi dengan AC sehingga tidak membuat 

pengunjungnya merasa gerah selama berada di dalam Matahari Department Store. Efeknya 

adalah bahwa suhu yang nyaman tersebut membuat responden menjadi lebih lama berada di 

dalam Matahari Department Store untuk melihat beragam produk yang dijual.  Hal inilah yang 

selanjutnya memberikan peluang terjadinya pembelian impulsif. Rata-rata responden juga setuju 

bahwa produk pakaian yang berada dalam gerai-gerai di Matahari Department Store tertata 

dengan jelas sehingga mudah ditemukan. Dengan penataan produk yang tertata dengan jelas 

maka dapat memicu adanya pembelian impulsif, karena produk tersebut terlihat dan tentunya 

dapat menimbulkan keinginan atau daya tarik bagi yang melihatnya. Sebaliknya, pembelian 

impulsif tidak akan terjadi bilamana produk yang dijual tidak terlihat jelas oleh konsumen. Hal 

ini mendukung pendapat Rahmawan dkk (2012) bahwa pembelian impulsif terjadi karena adanya 

stimuli-stimuli yang diberikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi kecenderungan pembelian 

impulsif pada  konsumen. 

Berpengaruhnya shop environment terhadap pembelian tidak terencana produk Private 

Label Brands Matahari Department Store di Madiun menguatkan pendapat Engel, et al (2008) 

bahwa shop environment  yang terdiri dari berberapa elemen seperti tata ruang toko, ruang 

lorong, penempatan dan bentuk peraga, warna, pencahayaan, musik, aroma dan temperatur 

bertujuan untuk menciptakan dan mendorong konsumen agar lebih menikmati suasana di dalam 

toko sehingga dapat menciptakan pembelian impulsif. Temuan penelitian ini sejalan dengan 
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temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hetharie (2012) yang menyatakan stimulus 

lingkungan toko memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan pembelian impulsif pada 

Matahari Department Store Ambon. 

 

Pengaruh Integrated Marketing Communications terhadap Pembelian Tidak Terencana 

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Integrated Marketing 

Communications berpengaruh nyata terhadap pembelian tidak terencana produk Private Label 

Brands Matahari Department Store di Madiun.  Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung  5,302 > t 

tabel 1,653 pada selang kepercayaan  5% sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh dari Integrated Marketing Communications terhadap pembelian tidak terencana produk 

Private Label Brands Matahari Department Store di Madiun dapat diterima. 

Adanya pengaruh menunjukkan bahwa semakin baik Integrated Marketing 

Communications maka semakin tinggi juga pembelian tidak terencana produk Private Label 

Brands Matahari Department Store di Madiun. Baiknya Integrated Marketing Communications 

terlihat dari penilaian responden pada beberapa indikator empirik. Salah satunya adalah bahwa 

rata-rata responden menyatakan setuju bahwa Matahari Department Store sering mengadakan 

diskon harga yang menarik. Diskon harga diyakini masih merupakan cara yang ampuh dalam 

mendorong konsumen berprilaku implusif dalam pembeliannya. Rata-rata responden juga setuju 

bahwa Matahari Department Store sering mengadakan penjualan obral. Efek yang didapat dari 

keputusan mengadakan penjualan obral juga terlihat dari tingginya animo pembeli untuk 

membeli produk-produk yang sedang diobral oleh Matahari Department Store. Konsumen akan 

menjadi lebih impulsif saat mengetahui adanya penjualan obral. Diskon harga dan penjualan 

obral menjadi contoh bahwa penggunaan bentuk komunikasi pemasaran terintegrasi akan 

memicu pembelian impulsif oleh konsumen.  Hal ini juga didukung oleh pendapat Shimp (2000) 

bahwa beragam bentuk komunikasi pemasaran yang terintegrasi satu dengan lainnya bila 

dikelola dengan baik maka dapat memberikan efek langsung kepada perilaku khalayak sasaran 

termasuk dalam hal perilaku pembelian tidak terencana. 

Berpengaruhnya Integrated Marketing Communications terhadap pembelian tidak 

terencana produk Private Label Brands Matahari Department Store di Madiun menguatkan  

temuan Virvilaite et al (2011) bahwa Integrated Marketing Communications mempunyai 
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pengaruh signifikan terhadap pembelian tidak terencana produk pakaian.  Temuan penelitian ini 

juga sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pinatik (2013) yang 

menyatakan bahwa Integrated Marketing Communications memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pembelian impulsif pada Hypermart Manado. 

 

Pengaruh Shop Staff terhadap Pembelian Tidak Terencana 

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa shop staff berpengaruh nyata 

terhadap pembelian tidak terencana produk Private Label Brands Matahari Department Store di 

Madiun. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung  2,026 > t tabel 1,653 pada selang kepercayaan  

5% sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari shop staff terhadap 

pembelian tidak terencana produk Private Label Brands Matahari Department Store di Madiun 

dapat diterima.  

Adanya pengaruh menunjukkan bahwa semakin baik shop staff maka semakin tinggi 

pembelian tidak terencana produk Private Label Brands Matahari Department Store di Madiun. 

Shop staff yang baik terlihat dari penilaian responden pada beberapa indikator empirik. Salah 

satunya adalah bahwa rata-rata responden menyatakan setuju bahwa SPG/ SPB Matahari 

Department Store dengan senang hati merespon permintaan konsumen.  Rata-rata responden 

juga setuju bahwa SPG/ SPB Matahari Department Store tampak professional dalam pelayanan. 

Kemampuan pelayanan yang baik dari SPG/ SPB Matahari Department Store dapat 

mempengaruhi pembelian tidak terencana oleh konsumen. Hal ini disebabkan karena adanya 

pelayanan yang baik dapat mempengaruhi konsumen yang tadinya tidak memiliki keinginan 

untuk membeli sebuah produk akan menjadi impulsif yang disebabkan karena terpengaruh 

pelayanan yang baik dari para SPG/ SPB. 

Berpengaruhnya shop staff terhadap pembelian tidak terencana produk Private Label 

Brands Matahari Department Store di Madiun menguatkan pendapat Turley dan Millliman 

(2000) dan juga oleh Mattila dan Wirtz (2008) bahwa pegawai toko merupakan bagian dari 

faktor sosial yang mempengaruhi pembelian tidak terencana. Temuan penelitian ini sejalan 

dengan Virvilaite et al (2011) yang menemukan bahwa shop staff mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap pembelian tidak terencana produk pakaian. 
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Faktor Dominan Mempengaruhi Pembelian Tidak Terencana 

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa kelima faktor yang diteliti 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembelian tidak terencana produk Private Label 

Brands Matahari Department Store di Madiun. Namun demikian, diantara kelima faktor tersebut 

terdapat satu faktor yang paling dominan mempengaruhi pembelian tidak terencana produk 

Private Label Brands Matahari Department Store di Madiun.  

Untuk mengetahui faktor yang dianggap paling dominan mempengaruhi pembelian tidak 

terencana produk Private Label Brands Matahari Department Store di Madiun dapat dilihat dari 

nilai koefisien regresi atau nilai t hitung hasil analisis regresi berganda. Yang menjadi faktor 

dominan adalah faktor yang memiliki nilai koefisien regresi dan atau nilai t hitung paling besar.    

Berdasarkan Tabel 4 di muka tampak bahwa nilai koefisien regresi atau nilai t hitung 

paling besar adalah pada variabel Integrated Marketing Communications (X4). Ini menunjukkan 

bahwa faktor Integrated Marketing Communications merupakan faktor yang paling dominan 

mempengaruhi pembelian tidak terencana produk Private Label Brands Matahari Department 

Store di Madiun. 

Dominannya pengaruh Integrated Marketing Communications terhadap pembelian tidak 

terencana produk Private Label Brands Matahari Department Store di Madiun menunjukkan 

bahwa hal terutama yang menjadikan konsumen di Madiun melakukan pembelian tidak 

terencana produk Private Label Brands Matahari Department Store adalah karena terpengaruh 

adanya beragam bentuk komunikasi pemasaran terintegrasi yang dilakukan oleh Matahari 

Department Store. 

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh fashion involvement terhadap pembelian tidak terencana produk 

Private Label Brands (PLBs) Matahari Department Store di Madiun. 
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2. Terdapat pengaruh hedonic motives terhadap pembelian tidak terencana produk Private 

Label Brands (PLBs) Matahari Department Store di Madiun. 

3. Terdapat pengaruh shop environment terhadap pembelian tidak terencana produk Private 

Label Brands (PLBs) Matahari Department Store di Madiun. 

4. Terdapat pengaruh integrated marketing communications terhadap pembelian tidak 

terencana produk Private Label Brands (PLBs) Matahari Department Store di Madiun. 

5. Terdapat pengaruh shop staff terhadap pembelian tidak terencana produk Private Label 

Brands (PLBs) Matahari Department Store di Madiun. 

6. Integrated marketing communications merupakan faktor yang paling dominan 

mempengaruhi pembelian tidak terencana produk Private Label Brands (PLBs) Matahari 

Department Store di Madiun.  

 

Implikasi Manajerial 

Implikasi manajerial dari penelitian ini berkaitan dengan sarana yang diberikan atas dasar 

hasil analisis dan pembahasan.  Ada bebebarapa saran yang ditujukan kepada pengelola Matahari 

Department Store di Madiun yaitu: 

1. Memasang informasi diskon atau apapun bentuknya baik di dalam gerai ataupun di luar 

gerai Matahari guna menarik minat konsumen-konsumen hedonis. 

2. Sebagai faktor dominan penentu pembelian tidak terencana produk Private Label Brands 

(PLBs) Matahari Department Store, maka integrated marketing communications perlu 

mendapatkan perhatian yang besar dari pihak Matahari.  Oleh karena itu, bentuk 

komunikasi pemasaran yang sudah ada dan dilakukan oleh Matahari perlu tetap 

dipertahankan serta mencoba bentuk komunikasi pemasaran lainnya yang terintegrasi. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tentu tidak terlepas dari adanya keterbatasan-keterbatasan diantaranya 

adalah: 

1. Kontribusi dari faktor-faktor yang diteliti terhadap pembelian tidak terencana dalam 

penelitian ini hanya sebesar 35,2%.  Ini artinya masih dimungkinkan mengembangkan 

faktor-faktor penentu lainnya yang dianggap dapat mempengaruhi pembelian tidak 

terencana. Faktor-faktor tersebut dapat mengacu dari penelitian terdahulu. 
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2. Kurangnya pengetahuan responden terhadap produk Private Label Brands sehingga 

penulis harus menjelaskan terlebih dahulu tentang Private Label Brands 

 

Saran dan Agenda Penelitian Mendatang 

Memperhatikan keterbatasan penelitian di atas maka bagi calon peneliti berikutnya 

disarankan untuk:  

1. Menambah faktor-faktor penentu lainnya yang dianggap dapat mempengaruhi pembelian 

tidak terencana seperti yang disarankan Virvilaite et al (2011) misalnya shopping 

experience, social interaction, age, shop location, shopping lifestyle, positive emotion. 

2. Kuesioner yang digunakan sebaiknya juga memberikan ruang bagi responden untuk 

memberikan alasan atas setiap pilihan jawaban yang diberikan.  Hal ini tentunya akan 

sangat membantu peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih detail sehingga akan 

memperkaya didalam melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian.  

3. Mengembangkan lokasi penelitian yang berbeda untuk melihat perilaku pembelian tidak 

terencana oleh konsumen, seperti misalnya saat konsumen makan di food court. 
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