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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Impulse Buying 

Impulse atau keinginan hati pelanggan ini dapat melakukan pembelian jika 

ada rangsangan dari luar, seperti penglihatan, atau perasa. Penataan atau display 

memengaruhi konsumen karena adanya penataan yang baik akan menarik minat 

konsumen. Impulse buying merupakan suatu fenomena yang sering terjadi pada 

pasar modern. Hal ini tentu menarik bagi pemasar untuk menciptakan strategi yang 

nantinya diharapkan dapat merangsang minat beli dan minat konsumen secara 

emosional sebab konsumen yang tertarik secara emosional dalam proses pembelian 

tidak akan lagi melibatkan rasionalitas dalam membeli. Impulse Buying tidak hanya 

terjadi di kalangan orang dewasa yang memiliki kemampuan finansial yang matang 

melainkan juga melanda kehidupan remaja yang sebenarnya belum memiliki 

penghasilan. 

Impulse buying adalah pembelian yang dilakukan tanpa sebelumnya 

memiliki masalah atau maksud/niat membeli yang terbentuk sebelum memasuki 

toko (Mowen & Minor, 2010). Sedangkan menurut Utami (2008) impulse buying 

adalah keputusan pembelian yang dilakukan oleh pelanggan pada suatu tempat 

setelah melihat barang atau produk. Impulse Buying diartikan sebagai 

kecenderungan konsumen untuk membeli secara spontan, reflek, tiba-tiba dan 

otomatis (Rook & Fisher, 1995). Dapat dikatakan bahwa impulse buying merupakan 

sesuatu yang alamiah terjadi pada konsumen dalam pembelian.
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(Loundon & Della Bitta, 1993) menyebutkan empat tipe pembelian impulsif 

(impulse buying) sebagai berikut :  

a. Pure impulse 

Sebuah pembelian yang berlawanan dengan tipe pembelian normal.  

b. Suggestion impulse 

Seorang pembeli tidak mempunyai pengetahuan sebelumnya tentang sebuah 

produk, melihatnya untuk pertama kali, dan merasakan kebutuhan akan produk 

tersebut.  

c. Reminder impulse 

Seorang pembeli melihat sebuah produk dan teringat bahwa persediaan produk 

tersebut di rumah sudah berkurang, atau mengingat sebuah iklan atau informasi 

lain tentang sebuah produk dan keputusan pembelian terdahulu.  

d. Planned impulse 

Seorang pembeli memasuki toko dengan ekspektasi dan tujuan untuk melakukan 

pembelian berdasarkan adanya harga spesial, kupon, dan sejenisnya. 

Terdapat beberapa macam karakteristik dari pembelian impulsif, menurut  

Rook (1987) diantaranya adalah : 

1. Adanya perasaan desakan yang kuat dari suatu produk perasaan  yang kuat untuk 

bisa membeli produk secepat mungkin. 

2. Tidak peduli dampak negatif dari kegiatan pembelian, perasaan terkesan bahkan 

euphorbia. 

3. Adanya perbedaan antara self control dan kesenangan. 

Ada 3 indikator menurut (Rook & Fisher, 1995) yang mengukur suatu 

impulse buying yaitu : 
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1. Spontanitas Pembelian 

Pembelian yang terjadi secara spontan karena munculnya dorongan yang kuat 

untuk membeli dengan segera. 

2. Tidak mempertimbangkan konsekuensi 

Konsumen tidak berpikir konsekuensi atas apa yang mereka beli. 

3. Keinginan membeli tiba-tiba diikuti dengan emosi 

Pembelian yang terjadi ketika konsumen mendapat rangsangan dari lingkungan 

(afeksi) dan suasana hati (kognisi). 

2.1.2. Visual Merchandising 

Kegiatan bisnis ritel tidak dapat dipisahkan dari kegiatan  mengatur tampilan 

barang. Visual merchandising ialah teknik dalam menampilkan tampilan barang 

dagangan  sehingga sangat menarik (eye-catching) dan ditujukan pada konsumen 

potensial (Jain et al., 2012). Menurut (Mills et al., 1995) Visual merchandising 

merupakan  penyajian suatu  toko atau merek dan barang dagangan kepada 

pelanggan melalui tim kerja dari  toko, display, event tertentu, koordinasi fashion, 

dan merchandising departement untuk menjual barang dan jasa ditawarkan oleh 

perusahaan toko. Proses tampilan visual merchandising bahkan seringkali disebut 

sebagai "silent salesperson" yang memberikan informasi melalui media visual serta 

dengan menjual kepada konsumen secara sugestif untuk berbelanja (Bhalla & 

Anuraag, 2010). Dengan kata lain penerapan visual merchandising yang menarik 

dapat secara langsung memberikan sugesti kepada indra visual pelanggan potensial 

untuk berbelanja. 

Menurut Mehta & Chugan, (2013) Terdapat beberapa dimensi-dimensi 

penting yang mendukung pengadaan visual merchandising dalam sebuah toko yaitu: 
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1. Window display adalah tampilan depan dari sebuah toko yang membantu 

pelanggan memutuskan apakah akan memasuki toko atau tidak. 

2. Mannequin Display merupakan salah satu alat komunikasi bagi ritel fashion 

yang digunakan untuk memamerkan atau menjelaskan tren fashion saat ini. 

3. Floor Merchandising merupakan penataan peralatan-peralatan yang mendukung 

pelaksanaan bisnis ritel dalam menciptakan ruang gerak bagi customer di dalam 

toko. 

4. Promotional Signage merupakan salah satu elemen dari visual merchandising 

yang membantu meningkatkan penjualan dengan memberikan informasi 

mengenai produk dan menyarankan item atau pembelian khusus. 

Ada 4 indikator menurut (Mills et al., 1995 )yang mengukur visual 

merchandising antara lain : 

1. Display yaitu penataan produk atau barang dagangan sesuai tempatnya sehingga 

dapat memudahkan pencarian dan pengambilan produk bagi konsumen. 

2. Colour merupakan pemilihan warna, kombinasi warna, dan tampilan warna toko 

yang cerah, sehingga tampilan toko ritel memiliki ciri khas dan daya tarik bagi  

konsumen. 

3. Pencahayaan yakni sorotan cahaya lampu yang merata pada sebuah produk, 

sehingga tampak produk menjadi lebih jelas sehingga dapat menimbulkan minat 

beli konsumen. 

4. Assortment yakni menunjukkan pada keberagaman kategori produk. 

2.1.3. Price Discount 

Price discount merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual 

kepada pembeli sebagai penghargaan atas aktivitas tertentu dari pembeli yang 
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menyenangkan bagi penjual. Para konsumen tertarik untuk mendapatkan harga yang 

pantas. Harga yang pantas berarti nilai yang di persepsikan pantas pada saat 

transaksi dilakukan. sales service yang dapat menarik terjadinya transaksi 

pembelian. 

Harga merupakan satu-satunya bauran pemasaran yang dapat menghasilkan 

pendapatan. Harga juga merupakan salah satu elemen bauran  pemasaran yang 

paling fleksibel. Harga bisa diubah dengan cepat, seperti fitur produk lain ada hal 

yang berkaitan dengan masalah distribusi barang. Perusahaan sering menggunakan 

promosi termasuk price discount untuk meningkatkan penjualan dan merangsang 

pembelian. Banyak  perusahaan  menyesuaikan daftar harga mereka dan 

memberikan diskon untuk berbagai alasan tertentu. Menurut Kotler (2003) price 

discount, merupakan penghematan yang ditawarkan pada pelanggan dari harga 

normal adari  suatu produk, yang tertera di label atau kemasan produk tersebut. 

Terdapat banyak keuntungan apabila perusahaan menerapkan price discount 

diantaranya dapat mendorong konsumen untuk membeli dalam jumlah grosir, 

mengantisipasi promosi pesaing, dan mendukung perdagangan dalam jumlah yang 

lebih besar. Sedangkan menurut (Aprilliani & Khuzaini, 2017)  potongan harga 

(Price Discount) adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli 

sebagai penghargaan atas aktifitas tertentu dari pembeli yang menyenangkan bagi 

penjual. (Belch & Belch, 2009) berpendapat bahwa harga seringkali dijadikan 

sebagai patokan rasional dalam melakukan kegiatan. 

Beberapa macam bentuk dari price discount menurut (Kotler, 2005) yaitu : 

1. Diskon Tunai 
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Diskon tunai adalah pengurangan harga untuk pembeli yang segera membayar 

tagihannya atau membayar tagihan tepat pada waktunya. Diskon tunai biasanya 

ditetapkan tepat pada waktunya. Diskon tunai juga ditetapkan sebagai suatu 

presentase harga yang tidak perlu dibayar. 

2. Diskon Kuantitas 

Merupakan pengurangan harga bagi pembeli yang mebeli dalam jumlah besar. 

3. Diskon Fungsional 

Diskon fungsional juga disebut diskon perdagangan (Trade Discount), 

ditawarkan oleh produsen pada para anggota saluran perdagangan jika mereka 

melakukan fungsi-fungsi tertentu seperti menjual, menyimpan, dan melakukan 

pencatatan. 

4. Diskon Musiman 

Diskon musiman merupakan pengurangan harga untuk pembeli yang membeli 

barang atau jasa di luar musimnya. Diskon musiman memungkinkan penjual 

mempertahankan produksi yang lebih stabil selama setahun. 

Price Discount diberikan dengan tujuan yakni menguntungkan kedua belah 

pihak yakni produsen dan konsumen. (Kotler, 2005) berpendapat bahwa price 

discount diberikan karena beberapa faktor yaitu : 

a. Barang akan digantikan oleh model yang lebih baru. 

b. Ada yang tidak beres dengan produk ini sehingga mengalami kesulitan dalam 

penjualan. 

c. Perusahaan mengalami masalah keuangan yang gawat. 

d. Harga akan turun lebih jauh lagi apabila harus menunggu lebih lama. 

e. Mutu produk ini oleh perusahaan diturunkan. 
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Terdapat 3 indikator menurut (Belch & Belch, 2009) dalam mengukur price 

discount yaitu : 

1. Dapat memicu konsumen untuk membeli dalam jumlah yang banyak.  

2. Mengantisipasi promosi pesaing. 

3. Mendukung perdagangan dalam jumlah yang lebih besar. 

2.1.4. Servicescape 

Salah satu karakteristik yang dimiliki oleh jasa adalah tidak terlihat, disini 

dijelaskan bahwa jasa tidak memiliki bentuk yang dapat dilihat, diraba, dirasakan 

ataupun dicicipi. (Bitner, 1992) mengkaji peran lingkungan fisik yaitu model 

servicescape. Istilah servicescape mengacu pada gaya dan penampilan dari 

lingkungan fisik dan juga mencakup unsur-unsur lain dari lingkungan jasa yang 

membentuk pengalaman konsumen. 

Servicescape merupakan gaya dan tampilan dari lingkungan fisik serta 

mencakup unsur-unsur lain dari lingkungan jasa yang membentuk pengalaman bagi 

konsumen.  

Menurut (McDonnell & Hall, 2008) servicescape adalah suatu kesatuan 

lingkungan fisik dari sebuah jasa yang berpengaruh pada pengalaman konsumen. 

Sedangkan menurut (Hall & Mitchell, 2007) mengatakan bahwa servicescape adalah 

lingkungan fisik dimana didalam nya terjadi pertemuan jasa dan mempengaruhi 

persepsi konsumen terhadap lingkungan fisik sebagai respon internal dan perilaku 

untuk berlanggganan dan membeli dengan ketidaksengajaan sebagai respon 

eksternal. 

Terdapat beberapa indikator menurut (Bitner, 1992) yang dapat mengukur 

servicescape diantaranya adalah : 



20 

 

 

 

1. Dimensi Kondisi sekitar 

Merujuk kepada karakteristik latarbelakang yang tidak berwujud dari sebuah 

lingkungan seperti: pencahayaan, temperature, kebisingan, musik, warna, dan 

aroma. 

2. Tata ruang dan dimensi fungsionalitas 

Tata letak merupakan cara mengatur peralatan mesin, perlengkapan dan 

perabotan. Sedangkan fungsi merupakan kemampuan benda-benda tersebut 

untuk memfasilitasi pencapaian tujuan konsumen. 

 

 

 

3. Tanda, Simbol dan Artifak 

Merupakan sinyal eksplisit dan implisit yang mengkomunikasikan sebuah 

tempat kepada konsumen. Tanda-tanda yang ditampilkan pada eksterior dan 

interior lingkungan jasa merupakan contoh komunikator eksplisit. 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi impulse buying. Hasil dari beberapa peneliti terdahulu yang relevan 

akan dijadikan sebagai bahan rujukan dan perbandingan dalam penelitian ini. Untuk 

lebih jelasnya, hasil penelitian tersebut disajikan dalam tabel 2.1 di bawah ini: 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No Judul dan Peneliti Variabel Penelitian Hasil 
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1. 
Analisis Pengaruh 

Hedonic Shopping 

Tendency Dan 

Visual 

Merchandising 

Terhadap Impulse 

Buying Dengan 

Positive Emotion 

Sebagai Variabel 

Intervaning Pada 

Area Ladies 

Matahari 

Department Store 

Tunjungan Plaza 

Surabaya  

 

Devi Yanthi dan 

Edwin Japarianto, 

2014 

 

 

 

 

(X1) Hedonic 

Shopping Tendency 

 

(X2) Visual 

Merchandising 

 

(Z) Positive Emotion 

 

(Y) Impulse Buying  

Hedonic Shopping 

Tendency memiliki 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

positive emotion 

Hedonic Shopping 

Tendency memiliki 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Impulse Buying 

Visual Merchandising 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap Positive 

Emotion dan Impulse 

Buying 

 

 

 

No Judul dan Peneliti Variabel Penelitian Hasil 

2. 
Pengaruh Bonus 

Pack Dan Price 

Discount Terhadap 

Impulse Buying Pada 

Konsumen Giant 

Hypermarket 

Diponegoro 

Surabaya  

 

Yessica Tri 

Amanda Putri  dan 

Muhammad Edwar 

2015 

(X1) Bonus Pack 

 

(X2) Price Discount 

 

(Y) Impulse Buying 

Bonus Pack dan Price 

Discount berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Impulse 

Buying 
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3. Pengaruh Promosi 

Penjualan Dan 

Servicescape 

Terhadap Impulse 

Buying Dengan 

Shopping Emotion 

Sebagai Variabel 

Intervening (Studi 

Pada Konsumen 

Freshmart Manado) 

Pricylia W & Jane 

Grace P , 2016 

(X1)  Promosi 

Penjualan  

 

(X2) Servicescape  

 

(Z) Shopping Emotion 

 

(Y) Impulse Buying 

 

 

Promosi Penjualan 

memilik pengaruh yang 

signiifkan terhadap 

Impulse Buying 

 

Servicescape tidak 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap Impulse 

Buying 

 

Shopping Emotion 

berpengaruh signifikan 

terhadap Impulse 

Buying 

4. Pengaruh Visual 

Merchandising 

Terhadap Impulse 

Buying Melalui 

Positive Emotion 

Pada Zara Surabaya  

Jovita Guntara S,  

2017 

 

 

 

 

 

 

 

(X1)Visual 

Merchandising 

(Z) Positive Emotion 

(Y) Impulse Buying 

Visual Merchandising 

berpengaruh tidak 

signifikan Impulse 

Buying 

Visual Merchandising 

berpengaruh signifikan 

terhadap Positive 

Emotion 

Positive Emotion 

berpengaruh signifikan 

terhadap Impulse 

Buying 

 

 

No Judul dan Peneliti Variabel Penelitian Hasil 
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5. Triggering Impulsive 

Buying Based on 

Brand Personality, 

Promotion and 

Servicescape with 

Mediation Shopping 

Emotion  

 

Qori’atul 

Adawiyah dkk, 

2018 

 

 

 

(X1) Brand 

Personality 

 

(X2) Promotion 

 

(X3) Servicescape 

 

(Z) Shopping Emotion 

 

(Y) Impulse Buying 

Servicescape 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap Impulse 

Buying 

 

6. Pengaruh Atmosfer 

Toko, Price 

Discount, Dan Sales 

Person Terhadap 

Pembelian Tidak 

Terencana (Impulse 

Buying) (Studi 

Kasuspada 

Konsumentokosalsa

bila Paiton-

Probolinggo) 

Abu Hasan dkk, 

2019 

(X1) Atmosfer Toko 

 

(X2) Price Discount 

 

(X3) Sales Person 

 

(Y) Impulse Buying 

 

Atmosfer Toko tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Impulse 

Buying 

 

Price Discount tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Impulse Buying 

 

Sales Person memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

Impulse Buying 

7 The Effects of Price 

Discount, Bonus 

Pack, and In-Store 

Display on Impulse 

Buying at 

Supermarkets 

 

Della Asmaria dkk, 

2019 

(X1) Price Discount 

 

(X2) Bonus Pack 

 

(X3) In-Store Display 

 

(Y) Impulse Buying 

Price Discount 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap Impulse 

Buying 

 Sumber : Devi Yanthi dan Edwin Japarianto (2014),  Yessica Tri Amanda Putri & 

Muhammad Edwar (2015), Pricylia W & Jane Grace P , (2016),  ,Jovita Guntara S, 

(2017), Qori’atul Adawiyah dkk, (2018), Abu Hasan dkk, (2019),  
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2.3. Kerangka Penelitian Teoritis 

Penelitian ini dimaksud untuk menganalisis pengaruh Visual Merchandising, 

Price Discount dan Servicescape di Mall Ciputra Semarang. Berdasarkan landasan 

teoritis diatas dapat dirumuskan KPT sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

          

           

           

           

           

  

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran Teoritis 

2.4. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis ialah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh 

karenanya rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat 

Pernyataan Sugiyono (2010). Hipotesis disusun berdasarkan kerangka penelitian 

teoritis yang telah diuraikan di atas yaitu : 

(X1) Visual 

Merchandising 

(X2) Price 

Discount 

H1 

H3 

(X3) Servicescape 

 

(Y) Impulse 

Buying 

H2 

H4 
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2.5.1. Hubungan Visual Merchandising terhadap Impulse Buying 

Visual merchandising ialah teknik dalam menampilkan tampilan barang 

dagangan  sehingga sangat menarik (eye-catching) dan ditujukan pada konsumen 

potensial (Jain et al., 2012). Menurut (Mills et al., 1995) Visual merchandising 

merupakan  penyajian suatu  toko atau merek dan barang dagangan kepada 

pelanggan melalui tim kerja dari  toko, display, event tertentu, koordinasi fashion, 

dan merchandising departement untuk menjual barang dan jasa ditawarkan oleh 

perusahaan toko. 

Berdasarkan penelitian (Yanthi et al., 2014) mengatakan bahwa variabel 

Visual Merchandising berpengaruh signifikan terhadap Impulse Buying. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh (Sudarsono, 2017) variabel Visual Merchandising 

berpengaruh tidak signifikan terhadap Impulse Buying Jadi peneliti mengembangkan 

kembali hipotesis dengan obyek yang berbeda yaitu : 

H1 : Terdapat pengaruh Visual Merchandising terhadap Impulse Buying  

2.5.2. Hubungan Price Discount terhadap Impulse Buying 

Menurut Kotler (2003) price discount, merupakan penghematan yang 

ditawarkan pada pelanggan dari harga normal adari  suatu produk, yang tertera di 

label atau kemasan produk tersebut Terdapat banyak keuntungan apabila perusahaan 

menerapkan price discount diantaranya dapat mendorong konsumen untuk membeli 

dalam jumlah grosir, mengantisipasi promosi pesaing, dan mendukung perdagangan 

dalam jumlah yang lebih besar. Sedangkan menurut (Aprilliani & Khuzaini, 2017) 

potongan harga (Price Discount) adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual 

kepada pembeli sebagai penghargaan atas aktifitas tertentu dari pembeli yang 

menyenangkan bagi penjual. 
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Berdasarkan penelitian (Amanda & Edwar, 2015) mengatakan bahwa 

variabel Price Discount berpengaruh signifikan terhadap Impulse Buying. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Hasan et al., 2019) variabel Price 

Discount  tidak berpengaruh signifikan terhadap Impulse Buying Jadi peneliti 

mengembangkan kembali hipotesis dengan obyek yang berbeda yaitu : 

H2 : Terdapat pengaruh Price Discount terhadap Impulse Buying 

2.5.3. Hubungan Servicescape terhadap Impulse Buying 

Menurut (McDonnell & Hall, 2008) servicescape adalah suatu kesatuan 

lingkungan fisik dari sebuah jasa yang berpengaruh pada pengalaman konsumen. 

Sedangkan menurut (Hall & Mitchell, 2007) mengatakan bahwa servicescape adalah 

lingkungan fisik dimana didalam nya terjadi pertemuan jasa dan mempengaruhi 

persepsi konsumen terhadap lingkungan fisik sebagai respon internal dan perilaku 

untuk berlanggganan dan membeli dengan ketidaksengajaan sebagai respon 

eksternal. 

Berdasarkan penelitian (Adawiyah et al., 2018)  mengatakan bahwa variabel 

Servicescape berpengaruh signifikan terhadap Impulse Buying. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh (Wauran & Poluan, 2016) variabel servicescape tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Impulse Buying Jadi peneliti mengembangkan 

kembali hipotesis dengan obyek yang berbeda yaitu : 

H3 : Terdapat pengaruh Servicescape terhadap Impulse Buying  

2.5.4. Hubungan Visual Merchandising, Price Discount dan Servicescape 

terhadap Impulse Buying 

Berdasarkan penelitian (Yanthi et al., 2014) mengatakan bahwa variabel 

Visual Merchandising berpengaruh signifikan terhadap Impulse Buying. Sedangkan 
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penelitian yang dilakukan oleh (Sudarsono, 2017) variabel Visual Merchandising 

berpengaruh tidak signifikan terhadap Impulse Buying. 

Kemudian Berdasarkan penelitian (Amanda & Edwar, 2015) mengatakan 

bahwa variabel Price Discount berpengaruh signifikan terhadap Impulse Buying. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Hasan et al., 2019) variabel Price 

Discount  tidak berpengaruh signifikan terhadap Impulse Buying. 

Berdasarkan penelitian (Adawiyah et al., 2018)  mengatakan bahwa variabel 

Servicescape berpengaruh signifikan terhadap Impulse Buying. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh (Wauran & Poluan, 2016) variabel servicescape tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Impulse Buying. 

Dari uraian diatas maka dapat dirimuskan hipotesis sebagai dugaan 

sementara penelitian sebelum diuji kebenerannya berupa:  

H4 : Visual Merchandising, Price Discount dan Servicescape secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap Impulse buying 

 

 


