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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Arus bisnis pada saat ini berlangsung dengan sangat pesat, dimana arus 

bisnis dari berbagai industri datang silih berganti menunjukkan eksistensinya di 

tengah pesatnya persaingan bisnis. Indonesia sebagai salah satu negara 

berkembang di dunia juga tidak lepas dari perkembangan industri bisnisnya, salah 

satunya adalah bisnis ritel yang menjamur di Indonesia yang berusaha menjawab 

kebutuhan dan keinginan konsumen.  

Perkembangan bisnis di era modern ini memicu munculnya beragam 

perusahaan ritel di kota-kota besar di Indonesia. Menurut Euis (2008) dalam 

Muthiah dkk (2018: 89) melalui ritel suatu produk dapat bertemu langsung 

dengan penggunanya. Industri ritel di sini didefinisikan sebagai industri yang 

menjual produk dan jasa pelayanan yang telah diberi nilai tambah untuk 

memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, kelompok, atau pemakai akhir. 

Industri ritel untuk sekarang ini sedang mengalami persaingan yang semakin 

ketat, bahkan ada beberapa industri ritel seperti Giant dan 7-eleven mengalami 

penutupan gerai. Hal ini disebabkab kebanyakan masyarakat sekarang ini lebih 

senang berbelanja melalui platform dagang berbasis elektronik, trend tersebut 

membuat pertumbuhan penjualan ritel modern tidak mencapai 10% pada tahun ini 

(m.bisnis.com). 

Oleh sebab itu, penting bagi pelaku usaha khususnya industri ritel mengatur 

strategi untuk mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan yang semakin 
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ketat. Selain itu, dibutuhkan inovasi seperti memanfaatkan teknologi informasi 

dengan menyediakan aplikasi untuk berbelanja secara online sehingga konsumen 

akan merasa lebih senang dikarenakan dapat berbelanja dengan mudah tanpa 

harus pergi ke official store. 

Salah satu industri ritel di Kudus yang masih bertahan dengan eksistensinya 

di tengah persaingan yang ketat yakni Matahari Department Store. Dimana 

Matahari Department Store selain menyediakan tempat berbelanja yang nyaman 

juga menyediakan website (www.matahari.com) dan aplikasi Matahari  yang 

dapat digunakan konsumen untuk berbelanja secara online ketika berhalangan 

datang ke Matahari Department Store. 

Dengan adanya website dan aplikasi Matahari tersebut dapat memudahkan 

konsumen berbelanja dan dapat mempertahankan Matahari Department Store dari 

persaingan industri ritel lainnya. Oleh sebab itu, Matahari Department Store dapat 

bersaing dengan pelaku usaha yang menggunakan platform dagang elektronik. 

Tersedianya sistem informasi yang canggih, memungkinkan industri ritel 

mampu menyediakan produk-produk pakaian, makanan yang selalu segar, 

pelayanan dan pemrosesan serta pengantaran layanan yang sangat cepat, teliti, dan 

memuaskan pelanggan. Selain itu, dengan menggunakan sistem informasi, peritel 

mampu mengatur persediaan di gudang-gudang ritel, sehingga sistem pasokan dan 

persediaan menjadi semakin terintegrasi terhadap berbagai kebutuhan semua gerai 

atau toko-toko ritel yang dimilikinya. 

Berdasarkan data Annual Report Matahari Department Store 2017 tercatat 

pendapatan bersih meningkat dari Rp9,897.1 miliar pada tahun 2016 menjadi 

http://www.matahari.com/
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Rp10,023.9 miliar pada tahun 2017. Matahari Department Store di kota Kudus 

menjadi salah satu favorit untuk dikunjungi bagi konsumen yang berada di daerah 

Kudus dan sekitarnya, dikarenakan memiliki kenanekaragaman merek dan 

kelengkapan produk.  

Keuntungan yang diperoleh peritelan dapat bersumber dari pembelian tidak 

terencana (impulse buying). Impulse buying dapat dipengaruhi oleh visual 

mechandise, store atmosphere dan shopping enjoyment tendency.  

Strategi yang dilakukan pemilik ritel modern agar dapat bersaing dengan 

industri ritel lainnya adalah dengan melakukan penyajian barang atau produk dan 

suasana toko (visual merchandising). Dengan melakukan penyajian produk  

pengunjung akan mudah tertarik dengan produk yang di sajikan secara menarik 

dan bagus, dan lingkungan toko yang nyaman sehingga pengunjung akan 

melakukan pembelian tanpa berfikir panjang. Bahkan dari sisi store atmosphere 

yang berbeda pada waktu tertentu, seperti hari besar agama, tahun baru, dan lain-

lain.  

Selanjutnya adalah dengan melakukan strategi dimana fasilitas toko dibuat 

senyaman mungkin agar pembeli merasa nyaman dalam berbelanja atau yang 

sering kita sebut dengan shopping enjoyment tendency, seperti menambahkan 

musik, aroma ruangan, pendingin ruangan, dan lain-lain bertujuan untuk membuat 

para pembeli merasa senang dan bisa membuat bergairah saat melakukan kegiatan 

berbelanja. 

Seperti yang kita ketahui bahwa Matahari Department Store Kudus menjadi 

pusat perbelanjaan yang sangat digandrungi oleh kalangan muda dan dewasa. 
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Selain itu Matahari Department Store Kudus juga dapat membuat konsumen 

merasa tertarik, karena di sana kita dapat menjumpai berbagai macam produk 

yang berkualitas dengan harga yang relatif murah, tetapi juga menyediakan 

produk lain seperti kosmetik, parfum, aksesoris pria dan wanita, kacamata, tas, 

dan lain sebagainya.  

Matahari Department Store Kudus merupakan satu-satunya pusat 

pembelanjaan yang dilengkapi dengan bioskop, hal ini menjadi ketertarikan 

tersendiri bagi konsumen khususnya kalangan muda. Selain itu, Matahari 

Department Store Kudus juga menyediakan tempat makan yang murah atau yang 

sering disebut dengan food court. Akan tetapi setelah mengalami kebakaran pada 

tanggal 22 Februari 2018, Matahari Department Store Kudus sempat tutup selama 

beberapa bulan karena belum mendapatkan tempat yang layak untuk berjualan. 

Dengan seiring berjalannya waktu hypermart Kudus dijadikan tempat 

berjulan sementara oleh Matahari Department Store Kudus, yaitu di lantai 2 dan 

di tempat parkir hypermart Kudus. Setelah kebakaran kondisi Matahari 

Department Store Kudus sekarang ini tidak lagi sama dengan kondisi sebelumnya, 

konsumen pun tidak sebanyak dulu karena tempatnya kurang nyaman. Hal ini 

mengakibatkan menurunnya pendapatan Matahari Department Store Kudus dan 

berkurangnya konsumen yang ingin melakukan pembelian spontan. 

Seperti yang kita ketahui, untuk melakukan pembelian spontan (impulse 

buying) konsumen harus dibuat merasa nyaman dan senang saat berbelanja. 

Seperti tempatnya harus menarik, suasana toko terasa nyaman, sejuk, dan lain-

lain. Dengan melihat kondisi seperti ini, Matahari Department Store Kudus harus 
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mampu menarik konsumen untuk melakukan pembelian secara spontan lagi 

(impulse buying).  

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor impulse buying menunjukkan 

hasil yang berbeda yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muthiah dkk (2018) 

Pengaruh Visual Merchandise, Display Product, dan Store Atmosphere terhadap 

Perilaku Impulse Buying (Studi Kasus: Konsumen Matahari Department Store Di 

Kota Makasar). Dimana penelitian ini menunjukkan hasil bahwa visual 

merchandise tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku impulse buying. 

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Pancaningrum (2017) Visual 

Merchandise dan Atmosfer Toko: Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian 

Impuls, dalam penelitian ini menunjukan hasil bahwa visual merchandise 

berpengaruh signifikan terhadap pembelian impuls. 

Hasil penelitian yang kedua, diambil dari Muthiah dkk (2018) Pengaruh 

Visual Merchandise, Display Product, dan Store Atmosphere terhadap Perilaku 

Impulse Buying (Studi Kasus: Konsumen Matahari Department Store Di Kota 

Makasar) menunjukkan hasil bahwa store atmosphere tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku impulse buying. Hasil penelitian ini tidak sama 

dengan jurnal lainnya, menurut Dalihade dkk (2017) Pengaruh Potongan Harga 

dan Store Atmosphere Terhadap Impulse Buying Pada Matahari Department Store 

Mega Mall Manado menunjukkan hasil bahwa store atmosphere berpengaruh 

signifikan terhadap impulse buying. Dalihade dkk (2017) menunjukkan hasil yang 

sama dengan penelitian yang dilakukan Pancaningrum (2017) bahwa store 

atmosphere berpengaruh signifikan terhadap impulse buying. 
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Hasil penelitian yang ketiga, diambil dari Atulkar dan Kesari (2017) 

Impulse Buying: A Consumer Trait Prospective In Context Of Central India 

menunjukkan hasil bahwa shopping enjoyment tendency berpengaruh negatif 

terhadap impulse buying. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh Atulkar dan 

Kesari (2018) Role Of Consumer Traits and Situational factors On Impulse 

Buying: Does Gender Matter?, menunjukkan hasil bahwa shopping enjoyment 

tendency berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying. 

Berdasarkan uraian yang disampaikan diatas, dengan melihat adanya 

fenomena serta adanya research gap, maka penulis mengangkat penelitian dengan 

judul : “Pengaruh Visual Merchandising, Store Atmosphere dan Shopping 

Enjoyment Tendency Terhadap Impulse Buying (Studi Kasus Pada Konsumen 

Matahari Department Store Kudus)”. 

1.2. Ruang lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

a. Variabel independen yang mempengaruhi impulse buying dalam 

penelitian ini menggunakan visual merchandising, store atmosphere 

dan shopping enjoyment tendency. 

b. Objek penelitian yang saya gunakan adalah konsumen Matahari 

Department Store Kudus. 

1.3. Perumusan Masalah  

Permasalahan utama pada Matahari Department Store Kudus adalah 

mengalami musibah kebakaran yang mengakibatkan keterbatasan tempat untuk 
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berjualan. Dengan adanya kejadian yang dialami oleh Matahari Department Store 

Kudus tersebut maka banyak kekurangan-kekurangan fasilitas yang diberikan oleh 

Matahari Department Store Kudus kepada konsumennya. Seperti visual 

merchandise yang ada di Matahari Department Store Kudus yang kurang adanya 

petunjuk-petunjuk arah dalam memudahkan konsumennya, seperti petunjuk arah 

toilet, ruang ganti baju, merek produk tertentu, diskon, pakaian wanita, pakaian 

pria, pakaian anak-anak, bagian sepatu, dan sebagainya.  

Untuk store atmosphere kekurangannya adalah  suasana toko tidak sejuk 

(dingin) dikarenakan pendingin ruangan masih menggunakan kipas angin, 

pencahayaan toko yang masih kurang menarik dan terang, sehingga merek produk 

tertentu kurang terlihat dari jarak jauh. Pemilihan wallpaper dinding yang kurang 

menarik, tidak ada aroma wangi-wangian, penataan produk dan penempatan 

produk yang masih membingungkan untuk dicari oleh konsumen.  

Selain store atmosphere terdapat pula shopping enjoyment tendency, dimana 

ketika baru memasuki area Matahari Department Store konsumen kurang 

merasakan kenyamanan dalam berbelanja. Hal ini disebabkan masih banyaknya 

fasilitas yang kurang mewadahi dan mengakibatkan konsumen tidak tahan 

berlama-lama di dalam Matahari Department Store Kudus. Dengan adanya 

permasalahan tersebut, maka dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan 

kegiatan impulse buying. Perlu adanya perbaikan atau solusi untuk masalah 

tersebut yang nantinya akan meningkatkan jumlah konsumen dalam melakukan 

impulse buying.  
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Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis mengajukan pertanyaan 

sebagai berikut. 

a. Bagaimana pengaruh visual merchandising terhadap impulse buying 

di Matahari Department Store Kudus? 

b. Bagaimana pengaruh store atmosphere terhadap impulse buying di 

Matahari Department Store Kudus? 

c. Bagaimana pengaruh shopping enjoyment tendency terhadap impulse 

buying di Matahari Department Store Kudus? 

d. Bagaimana pengaruh visual merchandising, store atmosphere dan 

shopping enjoyment tendency secara simultan terhadap impulse buying 

di Matahari Department Store Kudus? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut. 

a. Menganalisis pengaruh visual merchandising terhadap impulse buying 

di Matahari Department Store Kudus. 

b. Menganalisis pengaruh store atmosphere terhadap impulse buying di 

Matahari Department Store Kudus. 

c. Menganalisis pengaruh shopping enjoyment tendency terhadap 

impulse buying di Matahari Department Store Kudus. 

d. Menganalisis pengaruh visual merchandising, store atmosphere dan 

shopping enjoyment tendency terhadap impulse buying di Matahari 

Department Store Kudus. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua 

kalangan, manfaat penelitian ini sebagai berikut. 

a. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi Matahari 

Department Store Kudus. Dengan adanya penelitian ini Matahari 

Department Store Kudus dapat mengetahui kekurangan-kekurangan apa 

yang harus dilengkapi agar konsumen Matahari Department Store Kudus 

meningkat seiring berjalannya waktu. Penelitian ini untuk memahami faktor 

lain yang perlu di perhatikan untuk mengetahui apa yang harus di benahi 

agar perilaku pembelian spontan merasa nyaman dan senang saat 

perbelanja.  

b. Bagi peneliti selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya 

untuk menjadi bahan referensi, selain itu penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan faktor-faktor lain selain visual merchandising, store 

atmosphere dan shopping enjoyment tendency yang dapat mempengaruhi 

impulse buying. 

 

 

 

 

 


