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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Pada era globalisasi persaingan dalam dunia bisnis saat ini semakin ketat 

yang menuntut perusahaan semakin pintar dalam mengelola strategi pemasaran 

yang efektif untuk memasarkan produknya. Tjiptono, (2016 : 258) retailing 

merupakan semua kegiatan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada 

konsumen akhir untuk pemakaian pribadi dan rumah tangga, bukan untuk 

keperluan bisnis.   

 Saat ini ditengah-tengah masyarakat banyak tempat belanja yang modern 

yang menawarkan berbagai macam kenyamanan, kemudahan, kecepatan dan 

layanan kepada para konsumennya. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam 

dan ditandai dengan semakin ketatnya persaingan dunia bisnis. Dalam 

hubungannya dengan kegiatan pemasaran, perilaku konsumen dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya menjadi perhatian bagi suatu perusahaan yang salah 

satunya adalah perusahan ritel. Perilaku konsumen berbelanja sendiri terjadi 

secara meluas dan merupakan point yang menjadi aktivitas pemasaran.   
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      Oleh karena itu, aktifitas belanja saat ini tidak hanya untuk memenuhi 

keinginan dan kebutuhan sehari-hari akan tetapi sudah menjadi gaya hidup. 

Selain itu, konsumen membutuhkan hal tersebut untuk memuaskan 

emosionalnya. Perilaku memuaskan emosional inilah yang menjadi pergeseran 

perilaku pada konsumen yaitu perilaku yang berbelanja secara terencana 

menjadi tidak terencana (impulse buying) (Wilujeng, 2017). Menurut 

Kurniawan (2013) perilaku pembelian tidak terencana dipengaruhi oleh faktor 

eksternal seperti store atmosphere. Store atmosphere adalah keadaan toko yang 

didesain semenarik mungkin umtuk mempengaruhi konsumen dalam 

melakukan pembelian (Kwan, 2016). Store atmosphere memegang peranan 

penting dalam memengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian (Winantri, 

2016). Apabila peritel menciptakan store atmosphere yang baik dan 

menyenangkan bagi konsumen maka secara tidak langsung dapat 

meningkatkan peluang pembelian yang dilakukan oleh konsumen (Winawati 

dan Saino, 2014). Menurut Rahmadana (2016), store atmoshphere merupakan 

lingkungan toko yang dirancang sedemikian rupa melalui pencahayaan, musik, 

warna, aroma dan komunikasi visual yang dapat digunakan untuk mendorong 

perilaku belanja seeseorang. Penelitian yang dilakukan oleh Winantri (2016), 

Putu Bagus Wichitakani Wahyu Cakraningrat1 & I G.A.K. Sri Ardani (2016), 

menyatakan bahwa store atmosphere berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap impulse buying. Sedangkan menurut Leba (2015), menyatakan bahwa 

store berpengaruh positif terhadap positive emotion. 
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 Promosi adalah suatu komunikasi informasi antara penjual dan pembeli yang 

bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli, yang sebelumnya tidak 

paham menjadi paham (Denny Kurniawan, 2013). Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Leba, 2015) dan Pathmini (2015) menyatakan bahwa sales 

promotion memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap impulse 

buying. Sedangkan, menurut (Denny Kurniawan, 2013) sales promotion 

berpengaruh signifikan terhadap positive emotion.  

 Saat ini perkembangan mode pakaian menjadi kebutuhan bagi orang 

Indonesia, karena pakaian yang menghiasi tubuh manusia merupakan sebagian 

dari identitas diri dan menggambarkan sifat pribadi seseorang. Japariyanto 

(2012:223) menyatakan bahwa fashion involvement merupakan keterlibatan 

seseorang dengan suatu produk pakaian karena kebutuhan, ketertarikan dan nilai 

terhadap suatu produk. Menurut Zeb et al., (2011) menyatakan bahwa dalam 

fashion marketing keterlibatan busana mengacu pada tingkat kenyamanan 

seseorang terhadap kategori produk fashion terbaru. Setiadi dan Warmika (2015) 

dalam penelitian mereka mengungkapkan bahwa fashion involvement memiliki 

pengaruh positif terhadap impulse buying. Sedangkan, menurut Pattipeilohy et 

al., (2013) dan Amiri et al., (2012), bahwa fashion involvement memiliki 

pengaruh positif terhadap positive emotion. 

 Perkembangan bisnis ritel modern berdampak pada perilaku konsumen yang 

semula berbelanja dengan niatan terencana menjadi tidak terencana. Dari 

penjelasan tersebut menunjukan bahwa impulse buying bisa terjadi kapan saja 

dan dimanapun (Pattipeilohy, Rofiaty, & Idrus, 2013).  



4 

 

 

 Positive emotion  adalah faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya impulse 

buying ketika sedang berbelanja. Dimana konsumen sedang mengalami perasaan 

senang atau gembira. Keadaan emosional yang positif akan membuat perasaan 

yang dominan yaitu perasaan senang dan membangkitkan keinginan, baik yang 

muncul dari psikologikal ataupun keinginan yang bersifat mendadak (I Made 

Willy Setiadi & I Gede Ketut Warmika, 2015).  

 Butik merupakan bisnis eceran yang menjajakan barang atau jasa secara 

khusus, jumlahnya terbatas, biasanya dengan harga premium. Selain itu, dalam 

memasarkan produk atau jasa berorientasi pada segmen pasar tetentu. Segmen 

pasar butik pada saat ini telah berkembang, yang semula hanya untuk wanita, 

sekarang segmen pasar tersebut mencakup remaja, laki-laki, eksekuti muda, 

sampai orang yang sudah berumur tua. Butik yang ada saat ini kebanyakan 

menawarkan produk dengan harga terjangkau, sedagkan butik yang menawarkan 

produk premium jumlahnya terbatas. Menurut Amelia (2016:210), masalah yang 

sering kali yang dihadapi oleh pengelola butik adalah :  

1. Tidak jelasnya segmen pasar yang dilayani, dalam hal ini produk yang 

ditawarkan bervariasi mulai produk untuk anak-anak sampai dewasa. 

2. Lokasih usaha yang dipilih.  

3. Penataan barang ditoko, barang untuk anak-anak dan dewasa penataannya 

sering kali masih dicampur jadi satu. 

4. Promosi. 

5. Pegawai yang di karyawankan dibutik, masih banyak yang kurang 

memahami pengetahuan tentang produk yang ditawarkan. 
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 Penelitian ini dilatar belakangi banyaknya pengusaha butik yang bergerak 

pada bidang perdagangan ritel (eceran). Beragamnya jenis usaha yang ada di kota 

Pati yang menawarkan produk sejenis dengan produk yang ditawarkan di butik 

menurut pengusaha butik perlu memperhatikan tentang perilaku konsumen yang 

ada di kota Pati. Kebutuhan dan keinginan konsumen yang terus berubah dan 

cepatnya perubahan mode produk yang ditawarkan menuntut pengusaha butik 

harus fleksibel dalam mengelola usaha yang ditekuni. Pengusaha butik perlu 

mengidentifikasi segmen pasar dengan jelas, mengelola barang dagangan yang di 

pajang secara menarik, memisahkan produk yang ditawarkan antara produk untuk 

anak-anak, remaja, dan dewasa, serta mengarahkan karyawan butik dalam 

melayani konsumen dengan bekal pengetahuan produk yang memadai.  

Berbagai upaya yang telah dilakukan butik Rabbani Pati untuk bersaing 

dengan butik-butik lainnya. Namun pengunjung yang melakukan pembelian di 

Rabbani Pati setiap harinya berfluktuasi dan cenderung tidak stabil. Selain itu, 

butik Rabbani Pati juga menerima beberapa keluhan dan masukkan yang 

disampaikan oleh konsumen terkait Store Atmosphere, Sales Promotion dan 

Fashion Involvement yang kurang sesuai dengan keinginan konsumen. Dengan 

demikian butik Rabbani Pati dituntut untuk lebih banyak lagi menaruh perhatian 

guna mengurangi keluhan konsumen.  

Objek penelitian ini adalah konsumen Butik Rabbani Pati khususnya remaja 

yang sebagian besar memiliki sifat konsumtif, dimana kebanyakan pria memiliki 

sifat mudah terpengaruh bujukan penjual, sering tertipu karena tidak sabaran dalam 

memilih barang, punya perasaan tidak enak bila tidak membeli sesuatu setelah 



6 

 

 

memasuki toko, kurang menikmati kegiatan berbelanja sehingga sering terburu-

buru mengambil keputusan membeli. Wanita juga mempunyai sikap tertentu 

seperti lebih tertarik pada warna dan bentuk, bukan pada hal teknis dan 

kegunaannya, tidak mudah terbawa arus bujukan penjual, senang hal-hal yang 

romantis dari pada objektif, cepat merasakan suasana toko, dan senang melakukan 

kegiatan berbelanja walau hanya melihat-lihat saja tapi tidak membeli. Gumilang, 

Wayan Aris, Nurcahya (2016). 

Tabel 1.1 

          Data Pembeli di Butik Rabbani Tahun 2015-2019 di Kabupaten Pati 

  

Pernyataan  

 

Setuju  

 

Tidak 

Setuju 

 

Total  

Saya suka berbelanja tanpa 

direncanakan 

8 2 10 

Walaupun mungkin tidak 

sesuai kebutuhan, saya akan 

tetap membeli produk 

tersebut 

6 4 10 

Saya membeli produk 

dengan model terbaru 

ketika melihatnya  

7 3 10 

Jumlah  21 9 10 

Persentase  70% 30% 100% 

    Sumber : data primer diolah (2020) 

 Berdasarkan tabel tersebut, jawaban dari para responden atas ketiga 

pertannyaan tersebut adalah setuju dengan presentase 70% sehingga dapat 

dinyatakan bahwa responden cenderung memiliki perilaku impulse buying. 

Tabel tersebut sebagai acuan sehingga penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan apa saja yang mempengaruhi konsumen 

Butik Rabbani Pati yang memiliki perilaku impulse buying, apakah variabel 
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store atmosphere, sales promotion dan fashion involvement berpengaruh 

terdahap impulse buying konsumen Butik Rabbani Pati atau tidak. 

1.2 Ruang Lingkup 

 Untuk mendapatkan alur pembahasan yang baik dan terarah sehingga tujuan 

penelitian dapat tercapai, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah : 

1. Obyek penelitian adalah konsumen butik Rabbani Pati. 

2. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah store atmosphere, sales 

promotion dan fashion involvement. 

3. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah impulse buying. 

4. Variabel mediasi dalam penelitian ini adalah positive emotion. 

5. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2020. 

1.3 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di urai, di ketahui bahwa 

permasalahan yang dihadapi butik Rabbani Pati adalah memiliki ruangan yang 

sempit, kurang luas sehinga kurang bebas saat berbelanja dan tempat parkir yang 

disediakan juga terbatas karena lingkungannya yang kecil. Koleksi produknya 

juga terbatas jadi kurang banyak pilihan. Untuk mengantisipasi masalah tersebut 

tentunya butik Rabbani Pati akan lebih mengutamakan store atmosphere dan 

fashion involvement yang berhubungan dengan pakaian atau perlengkapan yang 

fashionable. Sementara impulse buying juga merupakan aset penting untuk 

mempertahankan tingkat perilaku pembelian konsumen agar tetap mampu 

bertahan dengan menciptakan suasana toko dan kelengkapan produk. Faktor yang 

mempengaruhi impulse buying diantaranya adalah, store atmosphere, sales 
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promotion, dan fashion involvement serta positive emotion sebagai variabel 

mediasi. Selain itu juga terdapat reseach gap dari peneliti terdahulu.  

 Sehingga rumusan pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana store atmosphere  berpengaruh terhadap positive emotion pada 

konsumen butik Rabbani Pati? 

2. Bagaimana sales promotion berpengaruh terhadap positive emotion pada 

konsumen butik Rabbani Pati? 

3. Bagaimana fashion involvement  berpengaruh terhadap impulse buying pada 

konsumen butik Rabbani Pati? 

4. Bagaimana store atmoshphere berpengaruh terhadap impulse buying pada 

konsumen butik Rabbani Pati? 

5. Bagaimana sales promotion berpengaruh terhadap impusle buying pada 

konsumen butik Rabbani Pati? 

6. Bagaimana fashion involvement berpengaruh terhadap impulse buying pada 

konsumen butik Rabbani Pati? 

7. Bagaimana positive emotion bepengaruh terhadap impulse buying pada 

konsumen butik Rabbani Pati? 

1.4 Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti dari latar belakang diatas 

diantaranya :  

1. Untuk menganalisis pengaruh menganalisis pengaruh store atmosphere 

terhadap  positive emotion  konsumen butik Rabbani Pati 
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2. Untuk menganalisis pengaruh sales promotion terhadap positive emotion  

konsumen butik Rabbani Pati 

3. Untuk menganalisis pengaruh fashion involvement terhadap positive 

emotion konsumen butik Rabbani Pati 

4. Untuk menganalisis pengaruh store atmosphere terhadap impulse buying 

konsumen butik Rabbani Pati 

5. Untuk menganalisis pengaruh sales promotion terhadap terhadap impulse 

buying konsumen butik Rabbani Pati 

6. Untuk menganalisis pengaruh fashion involvement terhadap terhadap 

impulse buying konsumen butik Rabbani Pati 

7. Untuk menganalisis positive emotion terhadap impulse buying konsumen 

butik Rabbani Pati 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Akademisi 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan 

referensi bagi peneliti berikutnya terkait dengan variabel-variabel Store 

Atmosphere, Sales Promotion, Fashion Involvement, Impulse Buying, 

maupun Positive Emotion.  

2. Bagi Praktisi 



10 

 

 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan 

pengetahuan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan para pakar 

dan perusahaan terkait Impulse Buying dengan Positive Emotion sebagai 

variabel mediasi. 

 

 

 

 

 


