
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Globalisasi telah menimbulkan persaingan pada bisnis global sehingga 

kompleksitas dan berbagai tekanan yang dihadapi perusahaan meningkat. 

Globalisasi ini diharapkan dapat membuat perusahaan-perusahaan yang ada di 

Indonesia memanfaatkan dengan sebaik-baiknya peluang yang ada untuk 

meningkatkan efisiensi ekonomi dan dapat memberikan kontribusi pada 

pertumbuhan ekonomi.  

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada tahun 2015 meningkat 5,4% 

jika dibandingkan pada tahun 2014 (5,3%). Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh 

Lapangan Usaha Jasa Perusahaan (9,7%)  dari sisi produksi dan dari sisi 

pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pembentukan Modal 

Tetap Bruto (5,2%). Hal ini disebabkan adanya kontraksi pertumbuhan pada 

komponen konsumsi rumah tangga dan net ekspor (Berita Jateng.net, 2017). 

Pada era sekarang ini, usaha ritel di Indonesia mengalami pertumbuhan 

yang sangat pesat. Pertumbuhan inilah yang menyebabkan persaingan dalam 

usaha ritel menjadi ketat. Pertumbuhan yang terjadi diikuti dengan 

meningkatnya daya beli masyarakat. Dengan adanya peningkatan perilaku 

pembelian konsumen, para pelaku usaha ritel berlomba-lomba untuk 

meningkatkan omset penjualan disetiap periodenya.  
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Pada tahun 2015, Indonesia berada pada peringkat ke 12 dunia dalam 

Indeks Pembangunan Global (GRDI) yang dirilis AT Kearney. Ini adalah tingkat 

pertumbuhan ritel tertinggi yang pernah dicapai Indonesia dalam indeks sejak 

tahun 2001. AT Kearney menyebutkan peringkat Indonesia dibantu prospek 

positif perekonomian. Peringkat GRDI meliputi 30 besar negara-negara 

berkembang dalam investasi ritel di seluruh dunia. Indeks menganalisa 20 

variabel makroekonomi dan ritel khusus untuk  membantu menyusun strategi 

global dalam mengidentifikasi peluang investasi pasar (Sindonews.com, 2017). 

Namun pada tahun 2017 kuartal I, Roy Nicholas Mandey selaku ketua 

umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyebut bahwa 

pertumbuhan penjualan industri ritel anjlok 20 persen dibandingkan dengan 

periode yang sama pada tahun 2016 yang mencapai Rp 40 triliun. Pertumbuhan 

bisnis industri ritel tercatat seret di sepanjang bulan januari-februari dan mulai 

bergerak positif pada bulan maret 2017. Namun pergerakan positif tersebut tak 

mampu mengangkat pertumbuhan kuartal I secara kumulatif (CNN Indonesia, 

2017). Ketua umum Aprindo mengatakan ada beberapa sentimen yang membuat 

industri ritel tidak bergairah dalam tiga bulan pertama pada tahun 2017 

dikarenakan adanya perhelatan pemilihan kepala daerah (PILKADA) dan 

program tax amnesty yang membuat daya konsumsi masyarakat di toko ritel 

melemah. Apabila konsumsi masyarakat meningkat, hal ini tak hanya 

berdampak pada industri ritel tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi Indonesia 

yang menjadi penopang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (CNN 

Indonesia, 2017). 
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Perilaku pembelian konsumen saat ini telah mejadi perhatian oleh 

kalangan akademisi maupun praktisi bidang pemasaran, karena salah satu 

konsep pemasaran adalah produsen menciptakan barang ataupun jasa dengan 

tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Salah satu tujuan 

dilakukannya penelitian terhadap perilaku pembelian konsumen adalah untuk 

mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi konsumen 

dalam melakukan pembelian, sehingga hal tersebut diharapkan  dapat membantu 

produsen untuk meningkatkan keuntungan.  

Indonesia memiliki 35 provinsi, salah satunya adalah provinsi jawa tengah 

dengan jumlah penduduk 34.257.865 jiwa berdasarkan data dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) yang dirilis oktober 2018. Kota Kudus yang mempunyai jumlah 

penduduk sekitar 851.478 jiwa merupakan kota kecil metropolitan yang menjadi 

salah satu pusat industri dan juga pariwisata yang besar di Jawa Tengah. Hal ini 

dapat menyebabkan perekonomian di Kota Kudus menjadi semakin hidup dan 

dapat membawa dampak cukup besar terhadap peritel yang berada di Kota 

tersebut, karena tingginya jumlah permintaan atau konsumsi sehari-hari terhadap 

suatu barang. 

Ritel modern di Kota Kudus berlomba-lomba untuk menarik konsumen 

agar berbelanja di tempat mereka, salah satunya adalah Department Store. 

Department Store adalah salah satu bentuk usaha eceran yang menjual barang 

dalam koleksi yang sangat besar di bawah satu atap yang dibagi dalam bagian-

bagian dengan lokasi di pusat kota (Vinci, 2009:5). Department Store 

merupakan jenis ritel yang menjual variasi produk yang luas dan berbagai jenis 
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produk dengan staf, seperti layanan pelanggan dan sales counter (Whidya, 

2009:15). 

Matahari Department Store adalah sebuah perusahaan ritel di Indonesia 

yang memiliki jaringan toserba dan supermarket Hypermart dan Foodmart. 

Matahari Department Store merupakan salah satu anak perusahaan dari Lippo 

Group. Matahari Department Store merupakan salah satu ritel modern yang 

berlokasi di Jl. Dr. Lukmonohadi, No. 1 Kota Kudus (lantai 2 Hypermart). Ritel 

modern ini menjual berbagai produk fashion yang beraneka ragam dan 

mempunyai kualitas yang bagus. Banyaknya persaingan disektor ritel yang 

terjadi saat ini menjadikan banyaknya peritel asing yang masuk dengan mudah 

pada pasar dosmetik, hal ini dapat dimanfaatkan sebagai peluang bisnis. Kondisi 

seperti ini menjadikan peritel harus lebih bekerja keras dan menerapkan strategi-

strategi yang kreatif dan inovatif agar mampu bersaing dengan kompetitornya 

(Setyaningrum, Zaenal & Edi, 2016). 

Matahari Department Store pada tahun 2014-2016 mempertahankan nilai 

penjualan agar tetap dapat bersaing dengan pesaing, terlebih sekarang banyak 

bermunculan usaha ritel yang memanfaatkan media internet. Matahari 

Department Store juga mengikuti perkembangan teknologi dengan meluncurkan 

e-commerce yang diberi nama MatahariMall.com (Wikipedia, 2017). 

Hal yang paling penting dilakukan oleh perusahaan yaitu memperhatikan 

apa yang diinginkan oleh konsumen dan perilaku pembelian yang dilakukan oleh 

konsumen sendiri. Perusahaan akan dapat melihat kesempatan-kesempatan baru 

yang berasal dari keinginan konsumen yang belum terpenuhi, memahami 
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perilaku konsumen dalam pembelian produk, serta cara menciptakan pendekatan 

yang baik untuk berkomunikasi dan mempengaruhi konsumen (Rityanti, 

Ihalauw, 2010). Mangkunegara (2009) mengatakan bahwa perilaku konsumen 

adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang 

berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan dan 

menggunakan barang-barang atau jasa ekonomi yang dapat dipengaruhi 

lingkungannya. 

Salah satu perilaku konsumen yang terjadi di dalam toko ritel yaitu adanya 

impulse buying atau pembelian tidak terencana. Denny dan Yohanes (2013) 

mengatakan, impulse buying adalah kegiatan pembelian mendadak tanpa ada 

perencanaan terlebih dahulu pada saat memasuki sebuah toko, sedangkan 

menurut (Utami, 2010) pembelian impulsif atau pembelian tidak rencana 

merupakan bentuk lain dari pola pembelian konsumen, sesuai dengan istilahnya 

pembelian tersebut tidak secara spesifik. Konsumen yang melakukan impulse 

buying tidak merencanakan untuk membeli suatu produk atau merek tertentu, 

mereka langsung membeli karena adanya ketertarikan pada produk saat itu. 

Point-of  Purchase Advertising Institute (POPAL) melaporkan bahwa sekitar 

75% pembelian di supermarket dilakukan secara tidak terencana oleh konsumen. 

Supermarket merupakan usaha ritel modern yang berkembang pesat dan 

memiliki konsep swalayan (konsumen melayani sendiri).  

Impulse Buying atau pembelian tidak terencana terhadap sebuah 

department store dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah 

lingkungan toko, gaya berbelanja (shopping lifestyle) dan pelayanan pramuniaga 
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yang merupakan variabel bebas (independen) dalam penelitian ini. Lingkungan 

toko atau suasana toko dapat dibangun melalui sistem pencahayaan, pengaturan 

tata letak, penataan, atau pengaturan barang dagangan yang baik untuk menarik 

pelanggan, karena hal tersebut dapat membantu konsumen dalam mengambil 

keputusan pembelian (Utami, 2008). Dengan adanya desain toko yang baik akan 

menarik keinginan konsumen untuk mengetahui lebih dalam segala sesuatu yang 

ditawarkan oleh toko tersebut. Yistianti dkk (2013) dalam penelitiannya 

mengatakan bahwa store environment (lingkungan toko) berpengaruh positif dan 

siginifikan terhadap impulse buying, sedangkan penelitian lain dari Katon Renda 

Tama, et.al (2017) mengatakan bahwa lingkungan toko memiliki pengaruh tidak 

signifikan terhadap impulse buying. 

Pasca terjadinya kebakaran gerai pada bulan maret 2018, lokasi awal 

Matahari Department Store Kudus yang berlokasi di Plaza Kudus lantai 1-3, 

Jalan Lukmonohadi, Ploso, Jati, Kudus saat ini dipindahkan menjadi satu lokasi 

dengan toko ritel modern lain yang masih satu perusahaan dengan Matahari 

yaitu berada di lantai 2 Hypermart Kudus yang tentunya mempunyai suasana 

toko yang berbeda dari sebelumnya. Permasalahan yang ada pada lingkungan 

toko Matahari Department Store yang baru saat ini adalah suasana toko yang 

kurang nyaman, sempit, lay out yang kurang rapi, serta tidak tersedianya 

pendingin ruangan dikarenakan gerai baru berada di luar gedung atau lebih 

tepatnya bekas tempat parkir yang ada sebelumnya. 
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Berbelanja bagi sebagian orang merupakan hal yang menyenangkan, 

karena seseorang bisa memilih dan memiliki barang yang diinginkan. 

Kesenangan dalam berbelanja tidak hanya ketika memperoleh barang yang 

diinginkan saja, tetapi ada hal-hal lain diantaranya menelusuri tempat 

perbelanjaan, memperoleh pengakuan status sosial, mempelajari trend, serta 

pengalaman personal dan sosial lainnya (Arnold & Reynold, 2010). Kegiatan 

berbelanja menjadi sebuah gaya hidup seseorang dalam kesehariannya untuk 

memenuhi kebutuhan hidup, hal ini sering diartikan sebagai gaya berbelanja atau 

shopping lifestyle.   

Gaya berbelanja atau shopping lifestyle merupakan perilaku pembelian 

yang berkaitan dengan serangkaian tanggapan pribadi dan pendapat tentang 

pembelian produk (Cobb dan Hoyer). Perilaku pembelian impulsif terkait 

produk fashion dikaitkan dengan pola seperti kemurnian, emosi berulang, serta 

perilaku pembelian impulsif yang berorientasi pada mode (Cha, 2008). Jadi 

motif  belanja seperti ini hanya mementingkan nilai kesenangan ketika 

berbelanja bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen itu sendiri, sehingga 

pembelian impulsif sering terjadi pada motif pembelian ini (Ratnasari, et.al, 

2015). Penelitian yang dilakukan oleh Japarianto dkk (2013) mengatakan bahwa 

gaya berbelanja (shopping lifestyle) berpengaruh positif terhadap impulse 

buying, sedangkan penelitian lain dari Tirmizi, et.al (2013) mengatakan bahwa 

gaya berbelanja (shopping lifestyle) tidak berpengaruh terhadap impulsive 

buying behavior. 
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Konsumen yang memiliki gaya berbelanja yang tinggi masih dapat 

terjebak dalam kegiatan impulse buying. Berbagai penawaran iklan yang 

menarik seperti pakaian dengan model terbaru dan produk yang mempunyai 

merek terkenal dengan harga dan kualitas terbaik menjadi penyebab konsumen 

melakukan impulse buying. Adapun faktor lain yang dapat merubah gaya 

berbelanja adalah situasi ekonomi dari konsumen itu sendiri seperti tingkat 

pendapatan masyarakat, hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pendapatan 

seseorang maka gaya berbelanjapun akan semakin meningkat. 

Selain lingkungan toko dan gaya berbelanja, pelayanan pramuniaga juga 

memiliki faktor sosial yang dapat mempengaruhi konsumen dalam perilaku 

impulse buying (Turley dan Milliman, 2013), pelayanan pramuniaga termasuk 

salah satu komponen dalam pelayanan toko, karena pramuniaga diharapkan 

dapat membantu konsumen dalam hal antara lain pemberian informasi yang 

terkait dengan produk maupun dalam hal kemampuan melayani kebutuhan 

konsumen dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu (2014) 

mengatakan bahwa pelayanan pramuniaga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap impulse buying.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, impulse buying 

dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan penjualan disebuah ritel. 

Adapun  faktor-faktor yang dapat mempengaruhi impulse buying pada konsumen 

Matahari Department Store Kudus antara lain lingkungan toko, gaya berbelanja 

(shopping lifestyle) dan pelayanan pramuniaga dalam mendorong konsumen 

untuk melakukan impulse buying.  
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1.2 Ruang Lingkup 

1.2.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku Impulse Buying adalah 

Lingkungan Toko, Shopping Lifestyle dan Pelayanan Pramuniaga. 

1.2.2 Obyek penelitian adalah Matahari Department Store di Kota Kudus. 

1.2.3 Responden penelitian adalah pelanggan Matahari Department Store di 

Kota Kudus sebanyak 100 pelanggan. 

1.3 Perumusan Masalah 

Ketatnya persaingan usaha ritel di Indonesia yang saat ini banyak 

bermunculan menjadikan suatu tantangan bagi Matahari Department Store untuk 

tetap bisa mempertahankan eksistensinya dalam dunia peritelan agar selalu 

dipercaya oleh konsumen. Matahari Department Store perlu melakukan strategi 

yang baik untuk mempertahankan bisnisnya. Strategi yang tepat bagi toko ritel 

modern adalah melalui pemahaman pada pemasaran yang berorientasi pada 

pasar yang memiliki pemahaman baik mengenai perilaku konsumen. Impulse 

buying merupakan salah satu strategi unggulan yang harus dipertahankan oleh 

Matahari Department Store karena hal ini dapat meningkatkan omset penjualan 

toko tersebut. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka permasalahan yang 

dapat diindikasikan antara lain lingkungan toko yang kurang nyaman dan 

pelayanan pramuniaga yang kurang tanggap dalam memberikan informasi 

menyebabkan konsumen untuk tidak melakukan Impulsive Buying. 
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 Adapun perumusan masalah berdasarkan fenomena diatas dapat 

dirumuskan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh lingkungan toko terhadap impulse buying? 

2. Bagaimana pengaruh gaya berbelanja terhadap impulse buying ? 

3. Bagaimana pengaruh pelayanan pramuniaga terhadap impulse buying? 

4. Bagaimana pengaruh lingkungan toko, gaya berbelanja dan pelayanan 

pramuniaga secara bersama-sama terhadap impulse buying? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan penelitian 

ini sebagai berikut : 

1. Menganalisis pengaruh lingkungan toko terhadap impulse buying. 

2. Menganalisis pengaruh gaya berbelanja terhadap impulse buying. 

3. Menganalisis pengaruh pelayanan pramuniaga terhadap impulse 

buying. 

4. Menganalisis pengaruh lingkungan toko, gaya berbelanja dan 

pelayanan pramuniaga secara bersama-sama terhadap impulse buying. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

A. Manfaat Teoritis 

1. Bagi peneliti, dalam penelitian ini digunakan sebagai sarana penambah 

ilmu, wawasan dan pengetahuan mengenai tema yang diangkat 

tersebut. 
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2. Bagi peneliti lain, dapat menjadi acuan dan bahan pembelajaran serta 

referensi kepada penulis lainnya yang akan melakukan penelitian 

dengan materi yang sama. 

B. Manfaat Praktis 

1. Bagi Perusahaan, pihak yang bersangkutan yaitu manajemen 

perusahaan Matahari Department Store di Kota Kudus. Dari penelitian 

ini semoga bisa menjadi referensi ataupun evaluasi untuk 

mengembangkan perusahaan di masa yang akan datang. 

2. Memberikan manfaat kepada konsumen yang akan membeli produk di 

Matahari Department Store di Kota Kudus. 


