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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Matahari Department Store merupakan salah satu ritel terkemuka 

yang ada di Indonesia yang outlet nya tersebar di berbagai kota besar di 

Indonesia, Matahari sebagai perusahaan ritel modern, dikelola oleh PT 

Matahari Putra Prima, dimana Matahari Department Store menyediakan 

berbagai produk  fashion baik pria maupun wanita. Dalam penelitian ini 

peneliti memfokuskan penelitiannya di salah satu Matahari Department 

Store yang ada di Semarang, tepatnya di Matahari Departemen Store 

Paragon city mall. Lokasi Matahari department store berada di lantai 1–3 

Paragon city mall Semarang. Matahari department store Paragon buka pukul 

10.00–21.30 setiap hari nya. 

Untuk menarik minat pengunjung, Matahari department store 

Paragon seringkali memberikan penawaran menarik berupa potongan 

harga/diskon hingga pemberian voucher belanja. Terlebih pada saat 

menjelang hari raya seperti lebaran, natal, dan juga tahun baru. Matahari 

department store juga menyediakan kartu member kepada para pelanggan 

setianya. Dimana pelanggannya memiliki benefit yang lebih seperti adanya 

pemberian informasi mengenai promo yang sedang berlangsung melalui 

sms, kemudian pemberian diskon tambahan pada saat berbelanja. Matahari 
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No Indikator r hitung r tabel Keterangan 

pembelian 

pakaian secara 

spontanitas 

2. Membeli pakaian 

karena tertarik 

display produk di 

toko 

 

0,673 0,1966 Valid 

3. Membeli  

pakaian karena  

keinginan  dan 

bukan karena 

desakan 

kebutuhan 

0,714 0,1966 Valid 

4. Konsumen 

merasa tidak 

perlu berpikir 

panjang untuk 

membeli ketika 

mendapati 

pakaian yang 

menarik 

0,749 0,1966 Valid 

5. Membeli pakaian 

diluar 

perencanaan 

karena adanya 

penawaran 

menarik. 

0,730 0,1966 Valid 

Sumber : Data Primer (2017) 

Dari tabel di atas ,diketahui bahwa hasil perhitungan untuk 

seluruh indikator variabel adalah valid karena r hitung lebih besar  dari r 

tabel (0,1966) 

3.3.3.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik (Arikunto, 2005: 171). 
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Alat untuk mengukur reliabilitas adalah Alpha Cronbach 

(Arikunto,2005:196). Suatu variabel dikatakan reliabel apabila : 

Hasil α > 0,60 = reliable 

Hasil α < 0,60 = tidak reliable 

 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Reabilitas 

Variable  Alpha Keterangan 

Shopping Lifestyle (X1) 0,843 Reliabel 

Sales Promotion (X2) 0,915 Reliabel 

Impulse Buying (Y) 0,743 Reliabel 

Sumber : Data Primer (2017) 

Dari tabel diatas, diketahui bahwa hasil perhitungan untuk 

masing–masing variable memiliki koefisien keandalan (Realibilitas) di 

atas 0,6 , Hal ini dapat diartikan bahwa alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian ini reliable. 

3.4 Teknik Analisis Data  

3.4.1 Uji Asumsi Klasik  

Uji Asumsi klasik adalah pengujian  asumsi statistik yang harus 

dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis Ordinary 

Least Square (OLS). Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui 

dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini. Pengujian  dimaksudkan untuk memastikan bahwa dalam 

model regresi yang digunakan tidak terdapat autokorelasi, 

multikolinieritas, dan heterokedastisitas, serta untuk memastikan bahwa 
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data yang dihasilkan berdistribusi normal satu aktual (Ghazali,2006). 

Namun dalam penelitian ini tidak menggunakan uji autokorelasi 

dikarenakan uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series (runtut 

waktu) sedangkan penelitian ini hanya menggunakan data dalam satu 

waktu saja. 

3.4.1.1 Uji Normalitas  

Uji Normalitas  bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal 

(Ghozali,2006). Cara yang digunakan untuk mengetahui apakah 

residual terdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara uji statistic. 

Kolmogorov – Smirnov dengan melihat tingkat signifikansinya. 

Residual dinyatakan terdistribusi normal jika nilai signifikansi 

Kolmogorov – Smirnov > 0,05. Dan residual dinyatakan terdistribusi 

normal jika nilai signifikansi Kolmogorov – Smirnov < 0,05. 

3.4.1.2 Uji Multikolinieritas  

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas dalam model 

regresi (Ghozali, 2006). Model regresi yang bebas dari Multikolinieritas 

berarti menunjukkan model regresi yang baik. Deteksi ada atau 

tidaknya Multikolinieritas yaitu: 

a. Nilai R Square (R2) yang dihasilkan oleh suatu estimasi model 

regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi individual tidak terikat. 

b. Menganalisis matrik variable – variable independen, jika antar 
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variable independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (lebih dari 

0,09), maka merupakan indikasi adanya multikolinieritas. 

c. Melihat tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) , suatu model 

regresi yang bebas dari  masalah multikolinieritas apabila 

mempunyai nilai tolerance dari 0,1 dan nilai VIF lebih dari 10. 

3.4.1.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi Ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

kepengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan 

kepengamatan lain,. Jika variance dan residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika 

berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang tidak terjadi Heterokedastisitas atau disebut Homokedastisitas 

(Ghozali,2006) Cara untuk mendeteksi ada atau tidak adanya 

heterokedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara lain prediksi 

variabel terikat  (dependent) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. 

Deteksi ada tidaknya pola tertentu pada grafik scaterplot antara 

SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, 

dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah 

di studentized, dasar analisis: 

a. Jika ada pola tertentu ,seperti titik – titik uang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyepit), 

maka mengindikasi telah terjadi heterokedastisitas. 
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b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik titik menyebar di atas dan  

di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

3.4.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Formula yang digunakan adalah :  

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

 Keterangan :  

Y = Impulse buying behavior  

a = Konstanta Regresi 

b1 = Koefisien Regresi  dari variabel (X1) Shopping lifestyle  

X1 = Shopping lifestyle 

b2 = Koefisien Regresi  dari variabel (X2) Sales Promotion 

X2 = Sales Promotion 

e = Varians Pengganggu(error) 

3.4.3 Pengujian Hipotesis  

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t dan uji f. 

3.4.3.1 Uji t 

Bertujuan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara parsial 

(sendiri-sendiri) terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui apakah 

ada pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat.  
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Hipotesis : 

H0 : Shopping Lifestyle dan Sales Promotion masing–masing tidak 

berpengaruh terhadap Impulse Buying 

Ha : Shopping Lifestyle dan Sales Promotion masing–masing  

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Impulse 

Buying. 

Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah : 

- Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, α=5% 

atau signifikan t hitung > α 0,05. 

- Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, α=5% 

atau signifikan t hitung < α 0,05. 

3.4.3.2 Uji F 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variasi 

variabel bebasyang digunakan mampu menjelaskan variabel 

tergantungnya. Dapat juga diartikan apakah mdel regresi linier berganda 

yang digunakan sesuai atau tidak. 

Hipotesis : 

H0 : Shopping Lifestyle dan Sales Promotion secara bersama–sama 

tidak berpengaruh terhadap Impulse Buying. 

Ha : Shopping Lifestyle dan Sales Promotion secara bersama–sama 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Impulse 

Buying. 

Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah : 
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- Jika F hitung <F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, α  

 = 5% atau signifikan F hitung > α 0,05. 

- Jika F hitung >F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, α  

 =5% atau signifikan F hitung < α 0,05. 

 

3.5  Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Semakin tinggi 

nilaii koefisien determinasi semakin baik. 

 



 

47 

 

selalu berupaya menyediakan fashion yang Up to date  guna mendukung 

gaya hidup masyarakat modern saat ini. 

 

4.2 Gambaran Umum Responden  

Uraian tentang gambaran umm responden menjelaskan tentang 

responden yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian mengenai 

Pengaruh Shopping Lifestyle dan Sales Promotion terhadap Impulse buying 

Pakaian pada Wanita bekerja di Matahari department store Paragon city mall 

Semarang. Peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari penelitian 

yang telah dilakukan pada 100 orang responden wanita bekerja yang 

dijelaskan melalui karakteristik responden sebagai berikut : 

4.2.1 Usia 

Dalam suatu pemasaran sangatlah penting untuk mengetahui 

tingkat usia dari seorang konsumen yang dituju untuk mengentahui 

kesesuaian produk yang akan digunakan. Dengan asumsi bahwa usia muda 

cenderung lebih banyak melakukan pembelian tidak terencana (impulse 

buying). Perbedaan usia juga mengakibatkan perbedaan selera terhadap 

suatu pemilihan produk. Berikut tabel 4.1 dibawah ini merupakan profil 

responden berdasarkan usia : 
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Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Responden  Frek Presentase (%) 

1. < 20 Tahun 5 5% 

2. 21 – 30 Tahun 70 70% 

3. 31 – 40 Tahun 18 18% 

4. > 40 Tahun 7 7% 

 Jumlah   100 100% 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 

Dari tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa dari 100 orang responden 

wanita bekerja yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, Wanita bekerja 

dengan usia 21-30 tahun lebih banyak berkunjung dan melakukan 

pembelian di Matahari department store Paragon city mall Semarang. Hal 

tersebut dibuktikan dengan adanya hasil penelitian dari 100 wanita bekerja 

yang berkunjung ke Matahari department store Paragon city mall 

Semarang sebanyak 70 diantaranya merupakan wanita bekerja dengan usia 

21-30 tahun.  

4.2.2 Status Responden  

Status seseorang memegang peranan cukup penting, hal ini 

berkaitan dengan perilaku pembelian seorang konsumen. Dimana perilaku 

pembelian seorang wanita bekerja yang telah menikah dengan yang belum 

menikah cenderung berbeda. Perbedaan tersebut didasarkan pada tingkat 

kebutuhan. Biasanya seorang wanita bekerja yang telah menikah 

cenderung membagi penghasilannya untuk kebutuhan rumah 

tanggasepertimempripritaskankebutuhan anak dibandingkan kebutuhan 

serta keinginannya sendiri. Berbeda dengan seorang wanita bekerja yang 
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belum menikah cenderung menggunakan penghasilannya untuk kebutuhan 

serta keinginan untuk memuaskan diri sendiri. Pada penelitian ini, 

didapatkan 100 responden dengan status yang berbeda sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden berdasarkan Status 

No Status  Frek Presentase (%) 

1. Menikah  47 47% 

2. Belum Menikah 51 51% 

3. Lainnya  2 2% 

 Jumlah  100 100% 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017)  

Dari  tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa dari 100 wanita bekerja 

yang datang berkunjung dan melakukan pembelian di Matahari department 

store Paragon city mall Semarang. Mayoritas 51% diantara nya merupakan 

wanita bekerja yang belum menikah. Ini dapat terjadi  dikarenakan wanita 

bekerja yang belum menikah belum meniliki tanggungan. Jadi, 

penghasilan yang mereka peroleh mereka gunakan untuk memuaskan 

kebutuhan pribadi mereka, salah satunya adalah dengan berbelanja. 

4.2.3 Pekerjaan  

Jenis pekerjaan yang dimiliki oleh seorang konsumen berkaitan 

erat dengan tingkat pendapatan yang diperolehnya yang pada akhirnya 

berpengaruh terhadap daya beli konsumen. Jenis pekerjaan dapat 

mempengaruhi seseorang konsumen dalam melakukan suatu pembelian 

yang tidak terencana (impulse buying). Berikut merupakan karakteristik 

responden berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4.3, yaitu : 
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Tabel 4.3 

Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan 

No Jenis Pekerjaan  Frek Presentase(%) 

1. Pegawai Negeri 22 22% 

2. Pegawai Swasta 60 60% 

3 Wiraswwasta 12 12 % 

4. Lainnya  6 6% 

 Jumlah 100 100% 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 

Dari Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa dari 100 orang wanita 

bekerja yang dating berkunung dan melakukan pembelian di Matahri 

department store Paragon city mall Semarang mayoritas 60% diantara nya 

merupakan pegaai swasta. 

4.2.4 Tingkat Pendapatan  

Tingkat pendapatan seorang konsumen akan sangat mempengaruhi 

orang tersebut dalam melakukan suatu tindakan Impulse buying. 

Karakteristik responden berdasarkan besarnya tingkat pendapatan yang 

diterima setiap bulannya dapat dilihat melalui tabel 4.4 sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendapatan per bulan 

No Tingkat Pendapatan Responden frek 
Presentase 

(%) 

1. < Rp 2.000.000,00 18 18% 

2. Rp 2.100.000,00 – Rp 3.000.000,00 43 43% 

3. Rp 3.100.000,00 – Rp 4.000.000,00 31 31% 

4. Rp 4.100.000,00 – Rp 5.000.000,00 8 8% 

5. > Rp 5.000.000,00 0 - 

 Jumlah  100 100% 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 
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Dari Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 100 orang responden 

wanita bekerja yang pernah berkunjung dan melakukan pembelian di 

Matahari department store Paragon city mall Semarang mayoritas 43% 

diantara nya merupakan seorang wanita bekerja dengan penghasilan Rp 

2.100.000,00 – Rp 3.000.000 per bulan  

Dapat disimpulkan bahwa dari 4 kriteria responden menunjukkan 

bahwa mayoritas wanita bekerja yang berkunjung dan melakukan 

pembelian di Matahari department store Paragon city mall Semarang 

adalah wanita bekerja dengan usia antara 21-30 tahun dengan status belum 

menikah/single dengan status pekerjaan sebagai pegawai swasta yang 

penghasilan nya antara Rp 2.100.000,00 – Rp 3.000.000 per bulan.  

 

4.3 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Penelitian 

Gambaran mengenai tanggapan responden menjelaskan bagaimana 

hasil tanggapan responden terhadap pernyataan – pernyataan yang ada pada 

kuesioner yang telahdisiapkan oleh peneliti. Kuesioner yang diberikan 

kepada responden berisi pernyataan berkaitan dengan variable–variable 

yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Shopping Lifestyle, Sales 

Promotion, dan Impulse buying pembelian pakaian wanita bekerja di 

Matahari department store Paragon city mall Semarang. 

Jawaban responden yang berasal dari kuesioner akan diukur dengan 

menggunakan skala pengukuran Likert. kriteria penelitian berdasarkan pada 

lima tingkatan yaitu jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) diberi nilai 1, 
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jawaban TS (Tidak Setuju) diberi nilai 2, jaaban N (Netral) diberi nilai 3, 

jawaban S (Setuju) diberi nilai 4, dan jawaban SS (Sangat Setuju) diberi 

nilai 5.Dengan nilai tertinggi pada setiap pernyataan adalah 5 (Sangat 

Setuju) dan nilai terendah adalah 1 (Sangat Tidak Setuju) . 
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4.3.1  Analisis Variabel Shopping Lifestyle (X1) 

 Variabel Shopping Lifestyle (X1) memiliki 7 item kuesioner, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Skor Jawaban Variabel Shopping Lifestyle (X1) 

No 
Indikator Variabel 

STS TS N S SS  

Total  

Skor 

Rata2 

Skor 
Ket 

1 2 3 4 5 

F S F S F S F S F S 

1. 
Saya cenderung berbelanja pakaian 

yang ditawarkan melalui iklan.  
11 11 24 48 19 57 38 152 8 40 308 3.08 Setuju 

2. 
Saya akan berbelanja pakaian model 

terbaru ketika melihatnya. 
8 8 16 32 16 48 49 196 11 55 339 3.39 Setuju 

3. 
Berbelanja pakaian merupakan 

kebiasaan saya. 
1 1 15 30 22 66 51 204 11 55 356 3.56 Setuju 

4. 
Ketika berbelanja pakaian saya 

melihat merek dan kualitas. 
3 3 15 30 12 36 40 160 30 150 379 3.79 Setuju 

5. 
Saya berbelanja pakaian lebih dari 

satu merek. 
2 2 10 20 6 18 53 212 29 145 397 3.97 Setuju 

6. 
Saya selalu menyisihkan uang untuk 

berbelanja pakaian. 
1 1 11 22 21 63 48 192 19 95 373 3.73 Setuju 

7. 

Setelah memasuki Shopping centre, 

saya cenderung memasuki toko 

fashion. 

3 3 8 16 16 48 45 180 28 140 387 3.87 Setuju 

 Total 3.63 Setuju 

        Sumber : Data Primer yang Diolah(2017) menggunakan program SPSS  Versi 19 
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 Dari tabel di atas untuk item kuesioner variabel Shopping Lifestyle 

(X) semua indicator masuk ke dalam kategori setuju dengan rata – rata 

skor 3,63 . hal ini menunjukkan bahwa Seorang wanita bekerja  dalam 

penelitian dikatakan memiliki kebiasaan Shopping Lifestyle dikarenakan 

anita tersebut mudah terpengaruh dengan adanya iklan yang dilihatnya 

mengenai pakaian, kemudian mereka akan berbelanja apabila terdapat 

pakaian model terbaru, dimana hal tersebut dilakukan karena adanya 

kebiasaan. Dengan melihat berbagai merek dan kualitas ketika memilih 

pakaian guna memenuhi Lifestyle mereka. Mereka akan berusaha 

menyisihkan pendapatan mereka per bulan untuk memenuhi hasrat mereka 

dalam berbelanja. Seseorang yang cukup memiliki gaya hidup berbelanja 

yang tinggi juga dibuktikan dari adanya pernyataan indikator setelah 

memasuki Shopping centre, saya cenderung memasuki toko fashion. 
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4.3.2 Analisis Variabel Sales Promotion 

Variabel Sales Promotion (X2) memiliki 6 item kuesioner, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Skor Jawaban Variabel Sales Promotion (X2) 

No 

 

 

Indikator Variabel 

STS TS N S SS  

Total 

Skor 

Rata2 

Skor 

 

Ket 1 2 3 4 5 

F S F S F S F S F S 

1. 

Saya mudah tertarik untuk berbelanja 

karena adanya kupon hadiah yang 

menarik. 

6 6 9 18 10 30 35 140 40 200 394 3.94 Setuju 

2. 
Saya berbelanja  karena adanya 

diskon//potongan harga yang besar. 
2 2 6 12 12 36 37 148 43 215 413 4.13 Setuju 

3. 

Saya tertarik berbelanja  kaerna 

adanya diskon/potongan harga yang 

rutin. 

1 1 10 20 12 36 34 136 43 215 408 4.08 Setuju 

4. 
Saya tertarik berbelanja  karena 

adanya  pemberian voucher belanja. 
2 2 10 20 11 33 38 152 39 195 402 4.02 Setuju 

5. 

Saya sering mencari informasi 

mengenai promo belanja pakaian 

yang sedang berlangsung 

3 3 14 28 17 51 32 128 34 170 380 3.80 Setuju 

6. 
Saya berbelanja karena adanya 

penawaran „‟Buy one get one‟‟. 
2 2 14 28 9 27 37 148 38 190 395 3.95 Setuju 

 Total 3.99 Setuju 

Sumber : Data Primer yang Diolah 2017 menggunakan programSPSS Versi 1
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 Dari tabel di atas untuk item kuesioner variabel Sales Promotion 

(X2) semua indicator masuk ke dalam kategori setuju dengan rata – rata 

skor 3,99 . hal ini menunjukkan bahwa Sales Promotion mempengaruhi 

seorang wanita bekerja dalam melakukan pembelian. Dari penelitian yang 

telah dilakukan menunjukkan bahwa yang membuat seorang wanita 

bekerja tertarik untuk melakukan pembelian diantaranya adalah karena 

adanya pemberian kupoon hadiah yang menarik, kemudian adanya 

diskon/potongan harga yang besar dan rutin membuat seseorang tertarik 

untuk melakukan pembelian pakaian di Matahari department store Paragon 

city mall Semarang. Strategi Matahari department store dengan 

memberikan voucher belanja setelah melakukan transaksi minimum juga 

dikatakan cukup berhasil menarik minat wanita bekerja tersebut dalam 

berbelanja. Seringnya Matahari memberikan promo menarik membuat 

wanuta bekerja dalam penelitian tersebut seringkali mencari informasi 

melalui tayangan iklan Matahari department store mengenai promo diskon 

yang sedang berlangsung. Terlebih apabila terdapat promo „‟Buy one get 

one‟‟. 
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4.3.3 Analisis Variabel Impulse Buying (Y) 

Variabel Impulse Buying (Y) memiliki 5 item kuesioner, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Skor Jawaban Variabel Impulse Buying (Y) 

No 

 

 

Indikator Variabel 

STS TS N S SS 
 

Total 

Skor 

Rata2 

Skor 

 

Ket 
1 2 3 4 5 

F S F S F S F S F S    

1. 
Saya melakukan pembelian  pakaian secara 

spontanitas. 
2 2 9 18 27 81 47 188 15 75 364 3.64 Setuju 

2. 
Saya membeli pakaian karena tertarik 

display di toko. 
1 1 13 26 26 84 47 188 13 65 364 3.64 Setuju 

3. 
Saya membeli  pakaian karena  keinginan  

dan bukan karena desakan kebutuhan. 
5 5 7 14 17 51 61 244 10 50 364 3.64 Setuju 

4. 

Saya merasa tidak perlu berpikir panjang 

untuk membeli ketika mendapati pakaian  

yang menarik perhatian saya. 

5 5 8 16 26 78 52 208 11 55 362 3.62 Setuju 

5. 
Membeli pakaian diluar perencanaan 

karena adanya penawaran menarik. 
3 3 8 16 21 63 49 196 19 95 373 3.73 Setuju 

 Total 3.66 Setuju 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) menggunakan program SPSSV.19 
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 Dari tabel di atas untuk item kuesioner variabel Impulse Buying (Y) 

semua indicator masuk ke dalam kategori setuju dengan rata – rata skor 

3,66. hal ini menunjukkan bahwa impulse buying terjadi ketika seorang 

wanita bekerja dalam penelitian melakukan pembelian pakaian di Matahari 

department store Paragon city mall Semarang secara spontanitas. Salah 

satunya karena tertarik oleh display yang ada. Pembelian Impulse buying 

dilakukan lebih kepada keinginan dan bukan karena adanya desakan 

kebutuhan. Mereka akan cenderung tidak berpikir panjang dalam 

memberli ketika mendapati pakaian yang menarik perhatian mereka, 

terlebih ketika ada penawaran menarik di Matahari department store 

Paragon city mall Semarang. 

 Dari hasil penelitian tersebut yang telah dilakukan kepada 100 

wanita bekerja di kota Semarang yang pernah berkunjung dan melakukan 

pembelian pakaian di Matahari department store paragon city mall 

Semarang, diketahui bahwa ketertarikan mereka memilih Matahari 

department store Paragon city mall Semarang karena besarnya diskon yang 

diberikan dengan berbagai merek palaian yang ditawarkan. Maka dapat 

dikategorikan bahwa impulse buying yang mereka lakukan masuk ke 

dalam tipe “Planned Impulse Buying”. Planned Impulse Buying 

merupakan tipe pembelian yang terjadi ketika konsumen membeli produk 

berdasarkan harga spesial dan produk-produk tertentu. (Miller, 2002; 

Stern,1962 ; yang dikutip dalam Hodge, 2004). 
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4.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui kondisi data yang 

digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk memperoleh model 

analisis yang tepat untuk dipergunakan dalam penelitian ini. Adapun uji 

asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji heterokedastisitas, 

uji multikolineritas. Dalam penelitian ini hasil uji asumsi klasik diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas menggunakan uji one sample kolmogrov-smirnov test 

dan memperoleh hasil kolmogrov-smirnov test sebesar  0,1,097 Dengan 

nilai asymp sig sebesar 0,180 Yang berarti lebih besar dari 0,05 maka 

model regresi dalam penelitian ini terdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas memperoleh hasil nilai VIF pada variable 

Shopping Lifestyle sebesar 1,571 dan variable Sales Promotion sebesar 

1,571 yang berarti hasil tersebut lebih besar dari 1,0 . Maka dapat 

dikatakan data terbebas dari multikolineritas. 

3. Uji Heterokedastisitas 

Memperoleh hasil dari gambar scatterplot dengan plot yang terbentuk 

tidak membentuk pola yang jelas dengan titik – titik menyebar diatas 

dan dibaah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat dikatakan tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

4.4.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas  bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal 
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(Ghozali,2006). Cara yang digunakan untuk mengetahui apakah residual 

terdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara uji statistic . Kolmogorov 

– Smirnov dengan melihat tingkat signifikansinya. Residual dinyatakan 

terdistribusi normal jika nilai signifikansi Kolmogorov – Smirnov > 0,05. 

Dan residual dinyatakan terdistribusi normal jika nilai signifikansi 

Kolmogorov – Smirnov < 0,05. Berdasarkan hasil pengujian normalitas 

dalam penelitian inidisajikan pada gambar dan tabel sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 

Grafik Normal Probability Plot  hasil Uji Normalitas 

(Sumber : Data Primer Diolah 2017 menggunakan SPSS V.19) 

 

Pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa residual menyebar di sekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, dan dapat disimpulkan 

bahwa model regresi memenuh iasumsi normalitas. Hal tersebut 

ditunukkan dengan hasil uji statistic pada tabel sebagai berikut : 

 



 

61 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Statistik Normalitas 

 Unstandardized 

N 100 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,097 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.180 

Sumber : Data Primer Diolah (2017) 

Pada tabel hasil uji statistik normalitas tersebut, diketahui bahwa 

nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,180, dimana nilai tersebut 

lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (5%). Sehingga model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

4.4.2 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas dalam model 

regresi (Ghozali,2006). Model regresi yang bebas dari Multikolinieritas 

berarti menunjukkan model regresi yang baik. Hasil analisis disajikan pada 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF 

Shopping Lifestyle (X1) 0,636 1,571 

Sales Promotion (X2) 0,636 1,571 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat terlihat bahwa nilai VIF untuk variable 

Shopping Lifestyle dan Variabel Sales Promotion keduanya < 10. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas, sehingga 

asumsi non multikolinearitas terpenuhi. 
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4.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi Ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

kepengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan 

kepengamatan lain,. Jika variance dan residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika 

berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang  

tidak terjadi Heterokedastisitas atau disebut Homokedastisitas 

(Ghozali,2006) Cara untuk mendeteksi ada atau tidak adanya 

heterokedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara lain prediksi 

variabel terikat  (dependent) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. 

Deteksi ada tidaknya pola tertentu pada grafik scaterplot antara SRESID 

dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi ,dan sumbu X 

adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized, 

dasar analisis: 

a. Jika ada pola tertentu ,seperti titik – titik uang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyepit), 

maka mengindikasi telah terjadi heterokedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik titik menyebar di atas dan  di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 
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Gambar 4.2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

(Sumber : Data Primer 2017,diolah menggunakan SPSS V.19) 

 

Berdasarkan hasil dari scatter plot pada gambar 4.2 terlihat bahwa 

plot yang terbentuk tidak memiliki pola yang jelas, serta titik – titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat 

dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas. 

 

4.5 Analisis Regresi Berganda 

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda. Regresi 

berganda digunakan untuk mengukur apakah ada pengaruh antara variable 

bebas, yaitu Shopping Lifestyle (X1) dan Sales Promotion (X2), terhadap 

variable terikat yaitu Impulse buying (Y). Dalam proses perhitungan 

dibutuhkan persamaan regresi untuk mengetahui hubungan antara variable 

bebas dengan variable terikat, perhitungan dengan menggunakan program 

SPSS  dan didapatkan tabel regresi berikut: 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Regresi 

Model 
Unstandardized Coefficients 

B 

(Constant) 7,886 

Shopping Lifestyle (X1) 0,244 

Sales Promotion (X2) 0,178 

Sumber Data Primer Diolah 2017menggunakan: SPSS V.19 

Y = 7,886 + 0,244X1 + 0,178X2  

Dari persamaan di atas mengindikasikan bahwa variabel Shopping 

Lifestyle (X1) dan variabel Sales Promotion (X2) berpengaruh positif 

terhadap variabel Impulse buying (Y). Hal ini ditunjukkan oleh koefisien 

variabel Shopping Lifestyle dan koefisien  Sales Promotion yang bertanda 

positif. 

 

4.6 Uji Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda, digunakan 

untuk mengukur apakah terdapat pengaruh antara variable bebas, yaitu 

variable Shopping Lifestyle (X1) dan variable Sales Promotion terhadap 

variable terikat Impulse Buying (Y). Dalam proses perhitungan dibutuhkan 

persamaan regresi guna mengetahui hubungan antara variable bebas dengan 

variable terikat. Perhitungan dengan menggunakan program SPSS 19.0 dan 

hasil uji regresi disajikan pada tabel berikut : 
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Tabel 4.11 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 7.686 1.402  5.483 .000 

Shopping Lifestyle .244 .064 .387 3.838 .000 

Sales Promotion .178 .061 .293 2.909 .004 

a. Dependent Variable: Impulse Buying 

Sumber : Data Primer (2017) 

 

Berdasarkan  hasil dari tabel diatas dapat terlihat koefisien regresi 

variable Shopping Lifestyle mempunyai pengaruh positif terhadap variable 

Impulse Buying. Jika skor Shopping Lifestyle meningkat, maka skor Impulse 

Buying juga ikut mengalami peningkatan. Dan sebaliknya jika skor 

Shopping Lifestyle menurun, maka skor Impulse Buying juga menurun. 

Koefisien regresi variable Sales Promotion mempunyai pengaruh positif 

terhadap variable Impulse Buying. Jika skor Sales Promotion 

meningkat,maka skor Impulse Buying juga ikut mengalami peningkatan. 

Dan sebaliknya jika skor Sales Promotion menurun, maka skor Impulse 

Buying  juga menurun. 

4.6.1 Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial antara variabel bebas 

(X) yaitu variable Shopping Lifestyle (X1) dan variable Sales Promotion 

(X2) terhadap variabel terikat Impulse Buying (Y). Selain itu berdasarkan 

nilai t, maka dapat diketahui variabel mana yang mempunyai pengaruh 

paling dominan  terhadap variabel terikat. 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji t 

Variabel t-hitung t-tabel Sig. 

Shopping Lifestyle (X1) 3.838 1,98472 0,000 

Sales Promotion (X2) 2.909 1,98472 0,004 

Sumber : Data Primer Diolah (2017) 

Nilai t hitung untuk variable Shopping Lifestyle (X1) sebesar 3.838. 

t tabel untuk 100 responden sebesar  1,98472, maka diketahui bahwa t 

hitung > dari t tabel yaitu sebesar 3.838>1,98472 dan signifikansinya 

sebesar 0,000. Mengacu pada H1 yang menyatakan bahwa variable 

Shopping Lifestayle memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap Impulse Buying pakaian wanita bekerja di Matahari department 

store Paragon city mall Semarang. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

tersebut diterima, dan hasil perhitungan membuktikan bahwa variable 

Shopping Lifestayle memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap Impulse Buying pakaian wanita bekerja di Matahari department 

store Paragon city mall Semarang.  

Nilai t hitung untuk variable Sales Promotion (X2) sebesar 2.909. t 

tabel untuk 100 responden sebesar  1,98472, maka diketahui bahwa t 

hitung > dari t tabel yaitu sebesar 2.909 > 1,98472 dan signifikansinya 

sebesar 0,004. Mengacu pada H2 yang menyatakan bahwa variabel Sales 

Promotion memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

Impulse Buying pakaian wanita bekerja di Matahari department store 

Paragon city mall Semarang. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis tersebut 

diterima, dan hasil perhitungan membuktikan bahwa variable Sales 
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Promotion memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

Impulse Buying pakaian wanita bekerja di Matahari department store 

Paragon city mall Semarang.  

Dapat disimpulkan bahwa variable Shopping Lifestyle  (X1) dan 

Sales Promotion (X2) masing - masing memiliki pengaruh  positif  dan 

signifikan terhadap Impulse Buying pakaian wanita bekerja di Matahari 

department store Paragon city mall Semarang. Sehingga kedua hipotesis 

H1 dan H2 dapat  diterima. 

4.6.2 Uji f 

Uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependennya. Pengaruh Shopping Liestyle 

(X1) dan Sales Promotion (X2) terhadap Impulse Buying (Y) pakaian 

wanita bekerja di Matahari department store Paragon city mall Semarang 

di uji menggunakan uji f. Dan dari hasil pengolahan data diperoleh hasil 

dari uji f didsjikan pada tabel berikut : 

Tabel 4.13 

Hasil Uji f 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 401.389 2 200.694 28.801 .000
a
 

Residual 675.921 97 6.968   

Total 1077.310 99    

a. Predictors: (Constant), Sales Promotion, Shopping Lifestyle 

b. Dependent Variable: Impulse Buying 

          Sumber : Data Primer Diolah 2017 menggunakan SPSS V.19 
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Bedasarkan hasil analisis pada tabel uji f di atas, diketahui bahwa 

nilai F hitung menuunjukkan nilai sebesar 28.801 (Signifikansi f = 0,000). 

Sedangkan F Tabel (α = 0,05 ; df regresi = 2; df residual 97) adalah sebesar 

3,09. Karena F hitung > F tabel yaitu 28.801 > 3,09 Maka Ha diterima 

yang artinya menunjukkan bahwa variable Shopping Lifestyle (X1) dan 

Sales Promotion (X2) secara bersama – sama memiliki pengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap Impulse Buying pakaian wanita bekerja di 

Matahari department store Paragon city mall Semarang. Untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh variable  bebas Shopping Lifestyle  dan Sales 

Promotion terhadap variable terikat Impulse Buyingsecara bersama – sama, 

maka dapat dilihat dari nilai R Square sebesar 0,373. Hal ini menunjukkan 

bahwa variable terikat yaitu Impulse Buying pakaian wanita bekerja di 

Matahari department store Paragon city mall Semarang dipengaruhi 

sebesar 37,3%  oleh variable bebas yaitu : X1 = Shopping Lifestyle , X2 = 

Sales Promotion, sedangkan 62,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar 

variabel yang ada dalam penelitian ini. 

 

4.7 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Semakin tinggi 

nilaii koefisien determinasi semakin baik. 
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Tabel 4.14 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estmate 

0,610 0,373 0,360 2,640 

Sumber : Data Primer Diolah (2017) 

Dari hasil analisis pengolahan data antara faktor-faktor (Shopping 

lifestyle dan Sales Promotion) terhadap impulse buying dalam pembelian 

produk pakaian wanita menunjukkan bahwa besarnya nilai R = 0,610. 

Artinya, korelasi faktor-faktor (shopping lifestyle dan Sales Promotion) 

terhadap impulse buying dalam pembelian produk pakaian wanita 

mempunyai hubungan yang sangat erat dan positif sebab nilai koefisien 

korelasi mendekati +1. 

Pada tabel juga menunjukkan nilai koefisien determinasi (R Square) 

sebesar 0.360 hal ini berarti seluruh variabel bebas yakni shopping lifestyle 

(X1) dan sales promotion (X2) mempunyai kontribusi secara bersama-sama 

sebesar 37,3% terhadap variabel terikat (Y) yaitu Impulse Buying , 

sedangkan sisanya sebesar 62,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar 

model ini. Dengan demikian, hubungan kedua variabel independen 

dikatakan cukup berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Impulse 

Buying. 

 

4.8 Implikasi Hasil Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan, 

implikasi dari hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:  
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1. Implikasi terhadap kebijakan para pemasar produk fashion yang 

berkaitan dengan shopping lifestyle.  

Dari hasil analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa 

variabel shopping lifestyle berpengaruh terhadap impulse buying 

pakaian pada wanita bekerjadi Matahari Department store Paragon city 

mall Srmarang. Dorongan seorang konsumen dalam melakukan impulse 

buying dipengaruhi oleh shopping lifestyle, sehinggashopping lifestyle 

berperan aktif untuk memengaruhi konsumen dalam melakukan impulse 

buying sesuai yang dibutuhkan oleh wanita bekerja yang ada di kota 

Semarang. Para pemasar harus selalu menciptakan inovasi-inovasi 

terbaru dalam hal yang berkaitan dengan fashion yang dibutuhkan oleh 

seorang konsumen dengan tetap memperhatikan kekuatan daya saing 

para pemasar lainnya. Hal ini tentu saja akan berdampak positif untuk 

meningkatkan lagi tindakan impulse buying pakaian pada wanita 

bekerja yang ada di kota Semarang.  

2. Implikasi terhadap kebijakan para pemasar produk fashion yang 

berkaitan dengan Sales Promotion. 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa 

variable sales promotion berpengaruh terhadap impulse buying pakaian 

pada wanita bekerjadi Matahari Department store Paragon city mall 

Srmarang. Dorongan konsumen dalam melakukan tindakan impulse 

buying dipengaruhi oleh sales promotion, sehingga sales promotion 

berperan aktif untuk memengaruhi seorang konsumen dalam melakukan 
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impulse buying sesuai yang dibutuhkan oleh wanita bekerja yang ada di 

kota Semarang. Para pemasar harus selalu aktif mengamati setiap 

karakteristik fashion yang dibutuhkan oleh seorang wanita bekerja yang 

ada di kota Semarang. Hal ini tentu saja akan berdampak positif untuk 

meningkatkan lagi tindakan impulse buying pakaian pada wanita 

bekerja yang ada di kota Semarang.  

 

 

 


