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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dewasa ini, Seiring dengan pertumbuhan ekonomi serta 

perkembangan jaman yang semakin modern mendorong banyaknya 

pembangunan mall atau shopping centre. Dilansir dari www.Semberani.com 

Kota Semarang dikenal sebagai kota metropolitan terbesar kelima di 

Indonesia. Kota Semarang tidak hanya menawarkan beragam wisata eksotis 

saja, namun juga menyuguhkan beragam wisata belanja yang cukup terkenal 

dan lengkap. Beberapa mall yang ada di Kota Semarang memiliki fasilitas 

yang lengkap dan elit. Dan salah satu Mall yang terkemuka yang ada di 

Kota Semarang yaitu Paragon City Mall merupakan pusat perbelanjaan 

terbesar yang ada di Kota Semarang yang berdiri pada tahun 2008.Mall ini 

berada di Jalan Pemuda nomor 118 Semarang. 

Pusat perbelanjaan yang mengusung tema lifestyle dan entertainment 

ini memiliki total luas bangunan yang mencapai 120.000m2. 

Berkembangnya shopping centre di Kota Semarang dari tahun ke tahun 

menjadikan peluang bisnis bagi para pelaku bisnis ritel. Terutama dibidang 

fashion karena banyak pengunjung yang berkunjung ke Shopping centre, 

Fenomena tersebut menyebabkan kebanyakan mall yang ada menjual 

berbagai jenis fashion baik untuk pria maupun wanita yang berada 

diboutique, factory outlet maupun di department store yang memiliki 

http://www.semberani.com/
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fasilitas pelayanan dan mutu yang sesuai dengan standart yang telah 

diterapkan tiap outlet. Salah satu ritel yang menyediakan kebutuhan fashion 

baik pria maupun wanita adalah Matahari Department store. 

Matahari Department store merupakan perusahaan ritel terkemuka di 

Indonesia yang storenya telah tersebar di berbagai kota di Indonesia. Outlet 

Matahari menyediakan berbagai perlengkapan fashion, aksesoris, dan juga 

kosmetik. Posisi Matahari sebagai department store pilihan di Indonesia 

ditunjang oleh berbagai merek eksklusif yang diusungnya semakin 

menjadikan Matahari department store sebagai pilihan tempat berbelanja 

kebanyakan masyarakat saat ini, karena banyaknya pilihan fashion yang 

ditawarkan. Selain itu Matahari Departement store sering melakukan 

promosi penjualan seperti saat menjelang hari raya Lebaran, Natal, dsb, 

seperti dengan memberikan potongan harga/diskon yang semakin menarik 

perhatian para pengunjung serta mendukung gaya hidup berbelanja 

masyarakat modern seperti saat ini. 

Berbicara mengenai gaya hidup berbelanja (Shopping Lifestyle), 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cobb dan Hoyer dalam Tirmizi 

et al. (2009:524) menyatakan bahwa shopping lifestyle diartikan sebagai 

perilaku seorang konsumen mengenai keputusan pembelian sebuah produk 

yang dihubungkan dengan tanggapan atau pendapat pribadi mereka. 

Menurut Ervia Ristiana (2016) dikatakan  bahwa gaya hidup yang 

semakin modern sangat mempengaruhi pilihan konsumsi pada produk jenis 
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fashion. Salah satu produk fashion yang digemari masyarakat modern 

seperti saat ini adalah produk pakaian jadi ,dengan desain unik dan jumlah 

produk yang terbatas. Sedangkan Menurut Solomon dalam Dian (2008), 

fashion adalah proses penyebaran sosial (social-diffusion) dimana sebuah 

gaya baru diadopsi oleh kelompok konsumen .Dalam masyarakat modern 

istilah fashion mengkonotasikan individualisme, ekspresi diri, serta 

kesadaran diri untuk bergaya. Kemudian fashion menjadi bagian yang tidak 

dapat dilepaskan dari penampilan dan pola kebiasaan atau gaya hidup 

keseharian seseorang yang dapat mempengaruhi seseorang ketika 

menentukan pilihan. Seperti Pakaian yang dikenakan, selain itu pakaian 

bukanlah sekadar penutup tubuh dan hiasan, lebih dari itu juga karena 

pakaian menjadi sebuah alat komunikasi yang digunakan untuk 

menyampaikan identitas pribadi seseorang. Kemudian dengan adanya 

perkembangan perekonomian di era globalisasi ini mendorong gaya hidup 

masyarakat modern bersikap konsumtif dengan meningkatknya pola belanja 

konsumen. Terlebih bagi seorang yang telah dewasa dan memiliki 

penghasilan. 

Masa dewasa merupakan pembentukan kemandirian seseorang secara 

pribadi maupun ekonomi, seperti perkembangan karir, pemilihan pasangan, 

dan memulai keluarga (Santrock, 2002). Pada usia dewasa, seorang individu 

telah mulai dikatakan mandiri secara ekonomi apabila telah bekerja dan 

memiliki penghasilan sendiri. Dimana penghasilan tersebut digunakan 
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individu untuk memenuhi kebutuhannya dan salah satu cara untuk 

memenuhi kebutuhan seseorang adalah dengan berbelanja apa yang 

dianggap penting. Dalam penelitian Arini Al Haq (2013) Kartajaya 

(2005:15) berpendapat bahwa dalam melakukan kegiatan belanja seorang 

wanita cenderung seringkali bersikap irasional sebab pembelian tidak lagi 

didasarkan pada faktor kebutuhan, tetapi sudah kepada keinginan yang 

berlebih. 

Berbagai cara dilakukan oleh pemasar untuk menarik minat pembelian 

konsumen melalui berbagai macam promosi penjualan seperti memberikan 

diskon pembelian, pemberian kupon, merchandise, pemberian garansi dan 

sebagainya. Promosi penjualan (Sales Promotion) adalah rangsangan 

langsung yang ditujukan kepada Konsumen untuk melakukan pembelian 

(Peter, J. Paul. Olson, Jerry. C. 1996: 181). Tujuan dari promosi penjualan 

sangat beragam. Melalui promosi penjualan, perusahaan dapat menarik 

pelanggan baru, mempengaruhi pelanggannya untuk mencoba produk baru, 

mendorong pelanggan membeli lebih banyak, ataupun meningkatkan 

pembelian tidak terencana (Impulse Buying). 

Menurut Engel dan Blacwell dalam Hatane (2005) “Pembelian 

impulsif adalah suatu tindakan pembelian yang dibuat tanpa direncanakan 

sebelumnya atau keputusan pembelian dilakukan pada saat berada didalam 

toko” sedangkan Menurut Stern (1962), mengemukakan bahwa pembelian 

impulsif dapat dikategorikan dalam empat kategori, yaitu pembelian 
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impulsif murni, pembelian impulsif karena ingatan, pembelian impulsif 

secara sugesti, dan pembelian impulsif yang direncanakan. Kemudian dalam 

situasi tersebut konsumen akan mencari informasi dari toko ritel ataupun 

promosi penjualan, mengembangkan alternatif, membangdingkan produk, 

kemudian melakukan keputusan pembelian yang diinginkan. 

Dari banyaknya penelitian mengenai perilaku konsumen dan salah 

satu yang menarik Para pelaku ritel adalah mengenai Impulse Buying sebab  

Pemahaman mengenai Impulse buying dapat dijadikan pegangan bagi para 

pemasar dalam menentukan dan mengembangkan strategi yang tepat untuk 

menarik minat pembelian seorang konsumen  sehingga dapat memenangkan 

persaingan di pasar.Adanya perilaku impulsif memberikan dampak positif 

bagi para pelaku ritel. Dampak positifnya adalah pelaku ritel akan 

mendapatkan keuntungan yang tinggi pada toko pada setiap bulannya. Oleh 

karena itu penting bagi pelaku ritel untuk mendapatkan informasi dalam 

menentukan strategi bersaing yang harus dilakukan terhadap perilaku 

impulse buying. Mengingat impulse buying sangat memberikan manfaat 

bagi pelaku ritel, penelitian ini berusaha untuk mengkaji faktor-faktor 

ketertarikan yang ada dalam diri seorang wanita bekerja meliputi shopping 

lifestyle, dan juga sales promotion terhadap impulse buying pakaian di 

Matahari department store, Paragon city mall Semarang. Ketiga jenis 

variabel itulah yang menjadi objek peneliti dalam melakukan penelitian. 

Pertimbangan pemilihan Matahari Department store,  adalah karena hingga 
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saat ini Matahari Department store, merupakan salah satu ritel Department 

store terkemuka di Indonesia yang lokasinya tersebar di hampir seluruh 

Indonesia dengan banyak pilihan produk fashion berkualitas dengan 

banyaknya promo penawaran menarik yang ditawarkan. Kemudian peneliti 

memilih Matahari Department store yang berada di Paragon city mall 

Semarang karena Paragon merupakan salah satu mall terbesar yang ada di 

kota Semarang yang memiliki tema Lifestyle, yang peneliti pikir sesuai 

dengan topik penelitian peneliti. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Edwin 

Japarianto dan Sugiono Sugiharto, (2011) dengan judul “Pengaruh Shopping 

Lifestyle dan Fashion Involvement Terhadap Impulse Buying Behavior 

Masyarakat High Income Surabaya”. Hasil penelitian tersebut ingin 

menunjukkan bahwa shopping lifestyle berpengaruh signifikan terhadap 

impulse buying behavior pada masyarakat high income di Galaxy Mall 

Surabaya. Fashion involvement berpengaruh signifikan terhadap impulse 

buying behavior pada masyarakat high income di Galaxy Mall Surabaya. 

Shopping lifestyle memiliki pengaruh yang paling dominan diantara variabel 

lain yang ada terhadap impulse buyingbehavior pada masyarakat high 

income di Galaxy Mall Surabaya. Kemudian berdasarkan penelitian  yang 

dilakukan oleh Arini Al Haq (Universitas Riau, Pekanbaru 2013) mengenai 

“Pengaruh Sales Promotion Terhadap Perilaku Impulse Buying wanita 

bekerja pada Matahari department Store Plaza Citra Pekanbaru”, 
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menunjukkan hasil penelitian bahwa 29,2% dari kegiatan sales promotion 

yang dilakukan oleh pemasar mempunyai pengaruh terhadap perilaku 

impulse buying wanita bekerja, sedangkan sisanya (70,8%) dipengaruhi oleh 

faktor lainnya. 

Untuk itu, berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, Peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Shopping 

Lifestyle dan Sales Promotion terhadap Impulse Buying Pakaian pada 

Wanita Bekerja di Matahari Department Store Paragon City Mall 

Semarang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Shopping Lifestyle dan Sales Promotion berpengaruh terhadap 

Impulse Buying Pakaian pada Wanita Bekerja di Matahari Department 

store  Paragon City Mall Semarang ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui Pengaruh Shopping Lifestyle terhadap Impulse 

Buying pada pengunjung Matahari Department store Paragon City 
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Mall Semarang. 

2. Untuk mengetahui Pengaruh Sales Promotion terhadap Impulse 

Buying pada pengunjung Matahari Department store Paragon City 

Mall Semarang. 

1.3.2 Manfaat 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan dua manfaat yaitu 

kegunaan akademis dan kegunaan praktis. 

1.  Bagi Matahari Department Store 

Dapat memahami perilaku pembelian yang tidak terencana yang 

memberikan pedoman bagi para peritail untuk mengembangkan 

berbagai strategi untuk menarik perhatian dan minat konsumen 

ketika berbelanja.  

3.  Bagi Peneliti 

Menambah wawasan, pengetahuan,dan meningkatkan pemahaman 

mengenai berbagai factor yang menyebabkan seseorang melakukan 

pembelian yang  tidak terencana (Impulse Buying). 

 

 

 

 


