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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Mall Ciputra Semarang 

Mall Ciputra Semarang adalah salah satu pusat perbelanjaan di Kota 

Semarang. Dibangun di atas tanah seluas 20.000 m2 dan luas bangunan total 

46.000 m2, berbentuk segi enam yang terletak di tempat yang paling strategis 

yaitu di kawasan Simpang Lima Semarang. Kawasan ini adalah kebanggaan 

masyarakat dan menjadi jantung kota Semarang. Mall ini terdiri dari tiga lantai, 

lantai dasar diisi oleh toko ritel dan supermarket. Lantai dua digunakan untuk 

department store, kafe, arena bermain, salon dan toko buku. Sementara di lantai 

atas diisi department store dan bioskop. Diantara tenant yang ada di Mall Ciputra 

Semarang yakni Gelael, Robinson Department Store, Toko Gunung Agung, 

Cinema XXI dll. 

Mall yang sudah berdiri sejak 27 tahun tepatnya pada 12 Desember 1993  ini 

dikelola oleh PT Ciputra Development Tbk, yang tergabung dalam Ciputra Group 

yang sudah malang melintang selama 39 tahun mengoperasikan properti 

perumahan dan komersial dalam kota besar di seluruh Indonesia maupun proyek 

internasional yang terletak di China. Selain industri properti, Ciputra Group juga 

mendirikan dan mengelola bisnis di bidang pusat perbelanjaan, perhotelan dan 

lapangan golf. Berbagai penghargaan juga telah diraih oleh Ciputra Group 

diantaranya yakni Top Ten Developers BCI Asia 2017, 200 Asia’s Leading 

Company 2016 dan Great Performing Digital Marketing Award 2015.
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4.2. Deskripsi Responden 

Responden yang telah mengisi kuesioner kemudian diidentifikasi berdasarkan 

jenis kelamin, usia, penghasilan per bulan, dan pendidikan terakhir. Data tersebut 

kemudian ditabulasi dan disajikan dengan statistik deskriptif sebagai berikut: 

1.2.1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan identifikasi menurut jenis kelamin responden dalam penelitian 

ini, konsumen berdasarkan laki-laki dan wanita dapat dilihat pada tabel 4.1 

berikut: 

Tabel 4.1  

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Laki-laki 37 38,5% 

Perempuan 59 61,5% 

Total 96 100% 

 Sumber: Lampiran 3 halaman 97-98, 2020 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 38,5% dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 61,5%. dari 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa responden berjenis kelamin perempuan 

lebih dominan dibandingkan dengan responden berjenis kelamin laki-laki. 

1.2.2. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Berikut adalah data responden berdasarkan usia: 

 

 

Tabel 4.2  

Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi Persentase 
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<20 Tahun 20 20,8% 

21-30 Tahun 43 44,8% 

31-40 Tahun 25 26% 

>40 Tahun 8 8,3% 

Total 96 100% 

                          Sumber: Lampiran 3 halaman 97-98, 2020 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa terdapat responden berusia <20 tahun 

sebanyak 20,8%, responden berusia 21-30 tahun sebanyak 44,8%, responden 

berusia 31-40 tahun sebanyak 26%, responden berusia >40 tahun sebanyak 8,3%. 

Maka dapat disimpulkan bahwa responden berusia 21-30 tahun adalah responden 

terbanyak. 

1.2.3. Deskripsi Responden Berdasarkan Penghasilan 

Berikut adalah data responden berdasarkan penghasilan: 

Tabel 4.3  

Deskripsi Responden Berdasarkan Penghasilan 

Penghasilan/bulan Frekuensi Persentase 

Rp 1.000.000 - 2.000.000 5 5,2% 

Rp 2.000.001 - Rp 3.000.000 25 26% 

Rp 3.000.001 - 4.000.000 38 39,6% 

>Rp 4.000.000 28 29,2% 

Total 96 100% 

             Sumber: Lampiran 3 halaman 97-98, 2020 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa terdapat 5,2% responden yang 

berpenghasilan Rp 1.000.000 - 2.000.000/bulan. Kemudian terdapat responden 

berpenghasilan Rp 2.000.001 - Rp 3.000.000 sebanyak 26%, responden 

berpenghasilan Rp 3.000.001 - 4.000.000 sebanyak 39,6% dan responden 
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berpenghasilan >Rp 4.000.000 sebanyak 29,2%. maka dapat disimpulkan bahwa  

kebanyakan responden memiliki penghasilan Rp 3.000.001 - 4.000.000. 

1.2.4. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Berikut adalah data reponden berdasarkan pendidikan: 

Tabel 4.4  

Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Frekuensi Persentase 

SD 0 0% 

SMP 15 15,6% 

SMA 42 43,8% 

Sarjana 39 40,6% 

Total 96 100% 

    Sumber: Lampiran 3 halaman 97-98, 2020 

Tabel menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat pendidikan paling 

banyak yaitu SMA yaitu sebesar 43,8%. Tidak ada responden yang berpendidikan 

SD. Responden yang berpendidikan SMP sebanyak 15,6% kemudian untuk 

pendidikan sarjana sebanyak 40,6%. 

4.3. Deskripsi Variabel 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner dengan 

skala likert, untuk mengetahui data dari masing-masing variabel dapat dilihat pada 

deskripsi variabel berikut: 

1.3.1. Deskripsi Variabel Visual Merchandising 

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 (Mills et al., 1995). 
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Variabel visual merchandising dalam penelitian ini diukur oleh 4 indikator, 

yaitu: 

1. Display 

2. Colour 

3. Pencahayaan 

4. Assortment 

Tabel 4.5  

Deskripsi Variabel Visual Merchandising 

ITEM 
Tanggapan Responden 

MEAN 
STS TS N S SS TOTAL 

X1.1 
0 4 25 41 26 96 

3.927 
0 4.2% 26.0% 42.7% 27.1% 100% 

X1.2 
0 8 26 40 22 96 

3.792 
0 8.3% 27.1% 41.7% 22.9% 100% 

X1.3 
0 4 22 46 24 96 

3.938 
0 4.2% 22.9% 47.9% 25% 100% 

X1.4 
0 2 19 42 33 96 

4.104 
0 2.1% 19.8% 43.8% 34.4% 100% 

        Sumber: Lampiran 4 halaman 99-100, 2020 

Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh hasil bahwa presepsi responden dengan nilai 

rata-rata (mean) jawaban responden paling tinggi yaitu indikator 4 sebesar 4.104 

dengan pernyataan yang berbunyi “Mall Ciputra Semarang menyediakan produk 

yang beranekaragam”. 

1.3.2. Deskripsi Variabel Price Discount 

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. Variabel price discount dalam penelitian ini 

diukur oleh 3 indikator, yaitu: 

1. Dapat memicu konsumen untuk membeli dalam jumlah yang banyak.  
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2. Mengantisipasi promosi pesaing. 

3. Mendukung perdagangan dalam jumlah yang lebih besar  

Tabel 4.6  

Deskripsi Variabel Price Discount 

ITEM 
Tanggapan Responden 

MEAN 
STS TS N S SS TOTAL 

X2.1 
0 1 17 47 31 96 

4.125 
0 1% 17.7% 49% 32.3% 100% 

X2.2 
0 2 24 50 20 96 

3.917 
0 2.1% 25% 52.1% 20.8% 100% 

X2.3 
0 3 23 45 25 96 

3.958 
0 3.1% 24% 46.9% 26% 100% 

    Sumber: Lampiran 4 halaman 99-100, 2020 

Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh hasil bahwa presepsi responden dengan nilai 

rata-rata (mean) jawaban responden paling tinggi yaitu indikator 1 sebesar 4.125 

dengan pernyataan yang berbunyi “Akan membeli produk dalam jumlah yang 

banyak jika harga lebih murah dari harga normal.” 

1.3.3. Deskripsi Variabel Servicescape 

Servicescape adalah gaya dan penampilan dari lingkungan fisik dan juga 

mencakup unsur-unsur lain dari lingkungan jasa yang membentuk pengalaman 

konsumen (Bitner, 1992). Variabel servicescape dalam penelitian ini diukur oleh 3 

indikator, yaitu: 

 

 

1. Dimensi Kondisi Sekitar 

2. Tata ruang dan dimensi fungsionalitas 

3. Tanda symbol/artefak 
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Tabel 4.7  

Deskripsi Variabel Servicescape 

ITEM 
Tanggapan Responden 

MEAN 
STS TS N S SS TOTAL 

X3.1 
0 1 14 57 24 96 

4.0833 
0 1% 14.6% 59.4% 25% 100% 

X3.2 
0 0 24 54 18 96 

3.938 
0 0 25% 56.3% 18.8% 100% 

X3.3 
0 6 18 52 20 96 

3.896 
0 6.3% 18.8% 54.2% 20.8% 100% 

      Sumber: Lampiran 4 halaman 99-100, 2020 

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh hasil bahwa presepsi responden dengan nilai 

rata-rata (mean) jawaban responden paling tinggi yaitu indikator 1 sebesar 4.0833 

dengan pernyataan yang berbunyi “Mall Ciputra Semarang memiliki temperature, 

kebisingan, musik, warna, dan aroma yang bagus.” 

1.3.4. Deskripsi Variabel Impulse Buying 

Menurut Rook & Fisher (1985) Impulse Buying adalah Kecenderungan 

konsumen untuk membeli secara spontan, reflek, tiba-tiba dan otomatis. Variabel 

impulse buying dalam penelitian ini diukur oleh 3 indikator, yaitu: 

1. Spontanitas Pembelian 

2. Tidak mempertimbangkan konsekuensi 

3. Keinginan membeli tiba-tiba diikuti dengan emosi. 

 

 

Tabel 4.8  

Deskripsi Varibel Impulse Buying 

ITEM 
Tanggapan Responden   

MEAN STS TS N S SS TOTAL 

Y1 0 1 10 53 32 96 4.208 
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0 1% 10.4% 55.2% 33.3% 100% 

Y2 
0 4 23 46 23 96 

3.917 
0 4.2% 24% 47.9% 24% 100% 

Y3 
0 10 16 42 28 96 

3.918 
0 10.4% 16.7% 43.8% 29.2% 100% 

   Sumber: Lampiran 4 halaman 99-100, 2020 

Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh hasil bahwa presepsi responden dengan nilai 

rata-rata (mean) jawaban responden paling tinggi yaitu indikator 1 sebesar 4.125 

dengan pernyataan yang berbunyi “Membeli produk yang membuat tertarik secara 

spontan”. 

4.4. Uji Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2010) Analisis data adalah proses mencari data, menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan 

ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana 

yang lebih penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahamu oleh diri sendiri dan orang lain. 

1.4.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor butir 

Pernyataan dengan skor butir totalnya (Sugiyono, 2013). 

     Kriteria uji validitas: 

a) Jika r hitung ≥ r tabel, dan bernilai positif, maka Pernyataan (indikator) dapat 

dikatakan valid. 

b) Jika r hitung ≤ r tabel, dan bernilai positif, maka Pernyataan (indikator) tersebut 

dikatakan tidak valid. 
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Berikut adalah hasil uji validitas yang dilakukan pada penelitian ini: 

Tabel 4.9  

Hasil Uji Validitas 

Variabel 
Item 

Pernyataan 

R 

Hitung 

R 

tabel 
Keterangan 

Visual 

Merchandising 

X1.1 0,683 0,206 Valid 

X1.2 0,718 0,206 Valid 

X1.3 0,758 0,206 Valid 

X1.4 0,458 0,206 Valid 

Price Discount 

X2.1 0,690 0,206 Valid 

X2.2 0,798 0,206 Valid 

X2.3 0,777 0,206 Valid 

Servicescape 

X3.1 0,746 0,206 Valid 

X3.2 0,764 0,206 Valid 

X3.3 0,734 0,206 Valid 

Impulse Buying 

Y1 0,646 0,206 Valid 

Y2 0,758 0,206 Valid 

Y3 0,846 0,206 Valid 

 Sumber: Data Primer yang Diolah SPSS 25, 2020 

Tabel 4.9 diatas menunjukkan hasil dari variabel visual merchandising 

sebanyak 4 Pernyataan dinyatakan valid. Variabel price discount sebanyak 3 

Pernyataan juga dinyatakan valid. Untuk variabel servicescape dengan 3 Pernyataan 

dinyatakan valid. Variabel impulse buying yang menjadi variabel Y dengan 3 

Pernyataan juga dinyatakan valid. 

1.4.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan uji keandalan alat ukur yang akan digunakan  

dalam  penelitian.  Apabila  suatu  alat  ukur  memberi  hasil yang stabil maka alat 

ukur tersebut dapat dikatakan andal. Keandalan alat ukur merupakan hal yang 

penting karena data yang tidak andal atau bias akan menghasilkan kesimpulan yang 

bias.  
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Hasil uji realibilitas untuk masing-masing item instrument harus ≥ 0,60 jika 

kurang dari nilai tersebut maka instrument yang dijadikan sebagai angket penelitian 

tidak reliabel. 

Kriteria Uji Reliabilitas: 

a. Reliabilitas uji coba ≥ 0,60 berarti hasil uji coba memiliki reliabilitas yang baik. 

b. Reliabilitas uji coba ≤ 0,60 berarti hasil uji coba memiliki reliabilitas yang 

kurang baik. 

Tabel 4.10  

Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel  Cronbach’s Alpha Keterangan  

1. Visual Merchandising 0.631 Reliabel 

2. Price Discount 0.624 Reliabel 

3. Servicescape 0.606 Reliabel 

4. Impulse Buying 0.620 Reliabel 

Sumber: Data Primer yang Diolah SPSS 25, 2020 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.10 diperoleh hasil bahwa 

semua item pernyataan dari 4.10 variabel yaitu visual merchandising, price discount, 

servicescape dan impulse buying adalah reliabel karena memiliki nilai Cronbach’s 

Alpha lebih dari 0,6. 

1.4.3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan uji yang harus terpenuhi sebelum melakukan 

uji hipotesis dalam analis regresi linier berganda. Uji asumsi klasik dalam penelitian 

ini terdiri dari uji normalitas, uji linieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi 

dan uji multikolinieritas harus terpenuhi.  

1.4.3.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji salah satu asumsi dasar analisis 

regresi berganda, yaitu variabel–variabel independen dan dependen harus 
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berdistribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini 

uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan bantuan software 

SPSS 25. Hipotesis dalam uji normalitas sebagai berikut: 

a. H0: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

b. Ha: Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Kriteria Pengujian:  H0 diterima jika Asymp. Sig.> α (0,05)  

H0 ditolak  jika Asymp. Sig.< α (0,05) 

Tabel 4.11  

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardiz

ed Residual 

N 96 

Normal Parameters
a,b

 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 
1.64672358 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .064 

Positive .052 

Negative -.064 

Test Statistic .064 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c
 

a.  Test distribution is normal 

b.  Calculated from data 

Sumber :Output SPSS 25, 2020 
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Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh bahwa hasil uji normalitas dengan nilai 

Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar 0,200. Karena nilai Asymp.Sig.(2-tailed) > α (0,05) 

maka H0 diterima yang berarti data dalam penelitian berdistribusi normal. (Uji 

asumsi normalitas terpenuhi). 

Sumber : Output SPSS 25, 2020 

Gambar 4.1  

Normal P-Plot 

Berdasarkan gambar 4.1 pada grafik normal probalily Y plot, titik pada 

sumbu diagonal menyebar disekitar garis diagonalnya dan mengikuti arah garis 

diagonalnya. Maka dapat disimpulkan modal regresi asumsi normalitas. 
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Sumber : Output SPSS 25, 2020 

Gambar 4.2  

Histogram 

Berdasarkan gambar 4.2 grafik histogram terlihat bahwa distribusi 

membentuk lonceng. Hal ini secara subyektif penelitian dapat disimpulkan bahwa 

data residual regresi berdistribusi normal. 

1.4.3.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali 2011). Jika data menyebar dari sumbu x dan y dan tidak 

membentuk pola maka dikatakan tidak terjadi heterokedasitas. Dalam penelitian ini 

dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi gangguan heterokedasitas. Hasil uji 

heterokedasitas dapat dilihat pada gambar 4.3 
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Sumber : Output SPSS 25, 2020 

 

Gambar 4.3  

Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot 

Gambar 4.3 menunjukkan titik-titik menyebar secara acak dan tidak 

membentuk satu pola, baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi hesteroskedastisitas. 

Tabel 4.12   

Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.730 .548  3.154 .002 

Visual 

Merchandising 

-.031 .035 -.111 -.882 .380 

Price Discount -.021 .056 -.054 -.374 .709 

Servicescape -.014 .054 -.038 -.258 .797 

a. Dependent Variabel: ABS_RES 

   Sumber : Output SPSS 25, 2020 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai siginifikansi variabel visual 

merchandising 0,380 > 0,05 dan signifikansi variabel price discount 0,709 > 0,05  
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dan signifikansi variabel servicescape 0,797 > 0,05. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi hesteroskedastisitas. 

1.4.3.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya). Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya 

masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) (Ghozali 2011) dengan 

ketentuan  sebagai berikut:  

a. Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW dibawah -4 atau DW < -4. 

b. Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW berada diantara -4 dan +4 atau nilai DW 

diantara nilai DU dan 4-DU 

c. Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW di atas 4 atau DW >  

Tabel 4.13  

Hasil Uji Autokorelasi 

Sumber : Output SPSS 25, 2020 

 

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh nilai durbin watson sebesar 2.223 nilai 

yang berada diantara DU dan 4-DU. Nilai DU adalah 1.7553 dan nilai 4-DU adalah 

2.2447 Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini bebas 

dari gangguan autokorelasi. 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .820
a
 .672 .661 1.062 2.223 

a. Predictors: (Constant), Servicescape, Visual Merchandising, Price Discount 

b. Dependent Variabel: Impulse Buying 
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1.4.3.4. Uji Multikolinieritas 

Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Pengujian adanya 

multikolinieritas ini dilakukan dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) 

dan Tolerance pada masing-masing variabel bebasnya. Jika nilai VIF nya lebih kecil 

dari 10 dan nilai Tolerance lebih besar dari 0,1, maka tidak terjadi  multikolinieritas.  

Tabel 4.14  

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Visual Merchandising .668 1.498 

Price Discount .510 1.961 

Servicescape .495 2.020 

a. Dependent Variabel: Impulse Buying 

  Sumber : Output SPSS 25, 2020 

 

Berdasarkan tabel 4.14 diketahui bahwa seluruh variabel independen dalam 

penelitian ini memperoleh nilai tolerance > 0.1 dan VIF < 10, sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini bebas dari masalah 

multikolinearitas 

1.4.4. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara 

variabel independen, yaitu visual merchandising (X1), price discount (X2), dan 

servicescpae (X3) terhadap variabel dependen yaitu impulse buying (Y). Persamaan 

regresi digunakan mengetahui bentuk hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. Dengan menggunakan bantuan SPSS for windows ver 25 didapat 

model  regresi seperti pada tabel berikut: 
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Tabel 4.15  

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.439 .918  -.478 .634 

Visual 

Merchandising 

.294 .059 .366 5.001 .000 

Price Discount .334 .090 .314 3.701 .000 

Servicescape .323 .093 .289 3.456 .001 

a. Dependent Variabel: Impulse Buying 

Sumber: Output SPSS 25, 2020 

Hasil analisis regresi berganda, diperoleh konstanta (a) sebesar -0,439, 

koefisien regresi untuk variabel visual merchandising (b1) sebesar 0,294, koefisien 

regresi untuk price discount (b2) sebesar 0,334 dan koefisien regresi untuk variabel 

servicescape (b3) sebesar 0,323 Sehingga model persamaan regresi sebagai berikut: 

                                   

Model tersebut dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta diperoleh nilai sebesar -0,439 artinya jika visual merchandising, 

price discount dan servicescape tidak mengalami perubahan maka nilai konstan 

dari impulse buying adalah sebesar -0,439. 

2. Angka koefisien variabel visual merchandising adalah sebesar 0.294 bernilai 

positif, artinya setiap perubahan 1 (satu) satuan visual merchandising akan 

menyebabkan perubahan pada impulse buying sebesar 0,294 satuan dengan arah 

yang sama. 
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3. Angka koefisien variabel price discount adalah sebesar 0,334 bernilai positif, 

artinya setiap perubahan 1 (satu) satuan price discount akan menyebabkan 

perubahan pada impulse buying sebesar 0,334 satuan dengan arah yang sama. 

4. Angka koefisien variabel servicescape adalah sebesar 0,323 bernilai positif, 

artinya setiap perubahan 1 (satu) satuan servicescape akan menyebabkan 

perubahan pada impulse buying sebesar 0,323 satuan dengan arah yang sama. 

1.4.5. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi 

Linier berganda (Multiple Regression Analysis Model). Teknik analisis ini 

digunakan untuk menguji hipotetesis secara parsial dan simultan yaitu hipotesis 

pertama, kedua, ketiga dan secara bersama-sama. Teknik analisis tersebut dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package for Social Science) 

Version 25 For Windows. 

1.4.5.1. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menunjukkan sebesar apa pengaruh variabel 

independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Rumusan 

hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

   = Tidak terdapat pengaruh Visual Merchandising, Price Discount dan 

Servicescape terhadap Impulse Buying  

   = Terdapat pengaruh Visual Merchandising, Price Discount dan Servicescape 

terhadap Impulse Buying 

Berikut ini hasil uji signifikansi parsial (Uji t ) dengan software SPSS 25 

Tabel 4.16  

Hasil Uji Signifikansi Parsial 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -.439 .918  -.478 .634 

Visual 

Merchandising 

.294 .059 .366 5.001 .000 

Price Discount .334 .090 .314 3.701 .000 

Servicescape .323 .093 .289 3.456 .001 

a. Dependent Variabel: Impulse Buying 

      Sumber: Output SPSS 25, 2020 

Berdasarkan tabel 4.16 hasil pengujian hipotesis disajikan sebagai berikut: 

a. Uji Hipotesis Visual Merchandising 

Nilai t hitung untuk variabel visual merchandising adalah sebesar 5,001 

Penentuan        pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikan α sebesar 0,025 

dan derajat kebebasan (df) = n – k . dimana (n) adalah jumlah sampel dan (k) adalah 

jumlah variabel dengan tingkat signifikan sebesar 0,025 jadi df = 96-4 = 92, maka 

dapat diperoleh        sebesar 1,986. Jadi, nilai         (5,001) lebih besar dari nilai 

       (1,986). Nilai dari signifikan variabel Visual Merchandising (X1) 0,000 < 

0,05. Maka    diterima dan    ditolak. Maka variabel Visual merchandising 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Impulse Buying  
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Gambar 4.4  

Uji t Visual Merchandising 

b. Uji Hipotesis Price Discount 

Nilai t hitung untuk variabel price discount adalah sebesar 3,701 Penentuan 

       pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikan α sebesar 0,025 dan 

derajat kebebasan (df) = n – k . dimana (n) adalah jumlah sampel dan (k) adalah 

jumlah variabel dengan tingkat signifikan sebesar 0,025 jadi df = 96-4 = 92, maka 

dapat diperoleh        sebesar 1,986. Jadi, nilai         (3,701) lebih besar dari nilai 

       (1,986). Nilai dari signifikan variabel price discount (X1) 0,000 < 0,05. Maka 

   diterima dan    ditolak. Maka variabel Price Discount memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap Impulse Buying 

 

 

 

c.  

Gambar 4.5  

Uji t Price Discount 
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d. Uji Hipotesis Servicescape 

Nilai t hitung untuk variabel servicescape adalah sebesar 3,456 Penentuan 

       pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikan α sebesar 0,025 dan 

derajat kebebasan (df) = n – k . dimana (n) adalah jumlah sampel dan (k) adalah 

jumlah variabel dengan tingkat signifikan sebesar 0,025 jadi df = 96-4 = 92, maka 

dapat diperoleh        sebesar 1,986. Jadi, nilai         (3,456) lebih besar dari nilai 

       (1,986). Nilai dari signifikan variabel servicescape (X1) 0,001 < 0,05. Maka 

   diterima dan    ditolak. Maka variabel Servicescape memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap Impulse Buying. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6  

Uji t Servicescape 

1.4.5.2. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F  atau dikenal dengan Uji serentak untuk melihat bagaimanakah 

pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel 

terikatnya. Uji simultan (uji F) bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen (bebas) mempengaruhi variabel dependen (terikat) secara bersama-sama 

atau simultan. Pengujian dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F 

tabel. Jika pada tabel anova ≤ α = 0,05 maka    ditolak (berpengaruh) dan apabila 

pada tabel anova ≥ α = 0,05 maka    diterima (tidak berpengaruh). Bentuk 

pengujiannya adalah sebagai berikut: 

3,456 1,986 

Daerah 

penerimaan 

HO 

Daerah 

penolakan 

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

tidak berpengaruh terhadap Impulse buying 

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

berpengaruh terhadap Impulse buying 

Df penyebut  = n – k – 1  

= 96 – 3 – 1 = 92 

Berdasarkan tabel F pada α = 0,05 diketahui bahwa        dengan df 92 

adalah 2,70. Berikut ini hasil uji signifikansi simultan (Uji t ) dengan software SPSS 

25 : 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Signifikansi Simultan 

ANOVA
a
 

Model 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 212.136 3 70.712 62.736 .000
b
 

Residual 103.697 92 1.127   

Total 315.833 95    

a. Dependent Variabel: Impulse Buying 

b. Predictors: (Constant), Servicescape, Visual Merchandising, Price Discount 

 Sumber : Output SPSS 25, Diolah 

Berdasarkan tabel 4.17 Nilai Fhitung > Ftabel (62,736 > 2,70) yang berarti 

F hitung lebih besar dari F tabel maka    ditolak dan    diterima. Dengan tingkat 

nilai sig F sebesar 0,000 sedangkan tingkat sig (α) yang digunakan adalah 0,05. 

Maka nilai sig F 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Visual 

Merchandising, Price Discount dan Servicescape secara simultan atau bersama-

sama berpengaruh terhadap Impulse Buying 
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1.4.6. Uji Koefisien Determinasi 

Uji determinasi diigunakan untuk mengetahui persentase sumbangan 

pengaruh Variabel independen terhadap variabel dependent. Dalam penelitian ini 

untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh visual merchandising, price 

discount dan servicescape terhadap impulse buying. Nilai koefisien determinasi 

dapat dilihat dengan cara melihat nilai Adjusted R Squared (R2). Hasil uji koefisien 

determinasi dapat dilihat pada tabel 4.18. 

Tabel 4.18  

Uji Koefisien Determinasi 

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .820
a
 .672 .661 1.062 

a. Predictors: (Constant), Servicescape, Visual Merchandising, Price Discount 

 Sumber : Output SPSS 25, 2020 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,661 

memiliki arti bahwa kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan besarnya variasi 

dalam variabel terikat sebesar 66,1% sehingga sisanya sebesar 33,9% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

4.5. Pembahasan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 61.5%. Untuk usia dari 

responden kebanyakan berusia 21-30 tahun yaitu sebanyak 44.8%, pendapatan 

paling banyak yaitu Rp 3.000.001 - 4.000.000 sebesar 39.6%, dan tingkat 

pendidikan paling banyak yaitu SMA sebanyak 43.8%. 
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Berdasarkan hasil dari analisis data yang dilakukan dapat diketahui bahwa 

berikut ini adalah hasil pembahasan mengenai pengaruh Visual Merchandising, 

Price Discount dan Servicescape terhadap Impulse Buying pada Mall Ciputra 

Semarang. 

1.5.1 Pengaruh Visual Merchandising terhadap Impulse Buying 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien variabel visual 

merchandising sebesar 0,294 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05, ini 

menunjukkan bahwa visual merchandising berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap impulse buying. Mayoritas responden menjawab setuju dengan seluruh 

item pernyataan yang ada pada variabel visual merchandising dengan mean tertinggi 

pada indikator 4 yakni assortment dengan pernyataan berbunyi “Mall 

CiputraSemarang menyediakan produk yang beranekaragam”.  

Hasil empiris membuktikan bahwa Mall Ciputra Semarang telah 

menyediakan beberapa produk yang beranekaragam seperti produk makanan, 

fashion, game, buku dan bioskop. Tidak hanya itu Mall Ciputra Semarang juga 

memiliki display produk yang menarik, dan memiliki warna desain interior yang 

elegan serta memiliki lightning yang cerah sehingga membuat kesan yang menarik 

bagi konsumen. Hasil wawancara dengan beberapa konsumen yang relevan dengan 

penelitian ini beberapa konsumen menyatakan ketika visual merchandising yang 

diterapkan oleh suatu toko secara menarik maka konsumen akan tertarik untuk 

melakukan pembelian impulsif. 

Penelitian ini didukung dengan penelitian Devi Yanthi dan Edwin Japarianto 

(2014) bahwa visual merchandising berpengaruh positif  signifikan terhadap impulse 

buying. Visual Merchandising yang baik maka tingkat impulse buying semakin 
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meningkat, sedangkan visual merchandising yang tidak baik maka tingkat impulse 

buying akan menurun. 

1.5.2 Pengaruh Price Discount terhadap Impulse Buying 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien variabel price discount 

sebesar 0,334 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05, ini menunjukkan 

bahwa price discount berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying. 

Mayoritas responden menjawab setuju dengan seluruh item pernyataan yang ada 

pada variabel price discount dengan mean tertinggi pada indikator 1 yakni dapat 

memicu konsumen untuk membeli dalam jumlah yang banyak dengan pernyataan 

berbunyi “Akan membeli produk dalam jumlah yang banyak jika harga lebih murah 

dari harga normal”. 

Hasil empiris membuktikan bahwa banyak sekali diskon harga yang ada 

pada Mall Ciputra Semarang, terlebih pada saat akhir tahun. Hampir semua tenant 

memberikan diskon harga besar-besaran seperti Robinson dan Gelael, Adidas dan 

Toko Gunung Agung mereka menawarkan price discount end year sale up to 75%. 

Banyak konsumen sangat antusias dengan diskon harga yang besar-besaran yang ada 

di Mall Ciputra Semarang. Hasil wawancara dengan beberapa konsumen yang 

relevan dengan penelitian yakni beberapa konsumen menyatakan sangat senang jika 

ada diskon harga yang tinggi, karena dengan diskon harga yang tinggi dapat 

memberikan penghematan kepada mereka, bahkan mereka tidak jarang membeli 

dalam jumlah banyak bahkan tanpa direncanakan sekalipun. 

Penelitian ini didukung dengan penelitian Yessica Tri Amanda Putri  dan 

Muhammad Edwar (2015) serta Abu Hasan dkk (2019) bahwa price discount 

berpengaruh positif  signifikan terhadap impulse buying. Price Discount yang baik 
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maka tingkat impulse buying semakin meningkat, sedangkan suatu price discount 

yang tidak baik maka tingkat impulse buying akan menurun. 

1.5.3 Pengaruh Servicescape terhadap Impulse Buying 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien variabel servicescape 

sebesar 0,323 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 < 0,05, ini menunjukkan 

bahwa servicescape berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying. 

Mayoritas responden menjawab setuju dengan seluruh item pernyataan yang ada 

pada variabel servicescape dengan mean tertinggi pada indikator 1 yakni dimensi 

kondisi sekitar dengan pernyataan berbunyi “Mall Ciputra Semarang memiliki 

temperature, kebisingan, musik, warna, dan aroma yang bagus.” 

Hasil empiris membuktikan bahwa Mall Ciputra Semarang memiliki 

servicescape yang baik. Terlihat dari sarana penunjang seperti mesin kasir dan papan 

petunjuk yang sudah tertata rapi dan jelas, kemudian Mall Ciputra Semarang 

memiliki temperature suhu yang pasyakni tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu 

dingin, serta tidak ada suara bising yang masuk di dalam ruangan, kemudian di 

dalam mall juga terdapat iringan music mulai genre pop, jazz dan rock, untuk aroma 

dalam ruangan mall sangat wangi ditambah dengan kebersihan lantai yang sangat 

selalu diperhatikan. Hasil wawancara dengan beberapa konsumen yang relevan 

dengan penelitian ini yakni mereka menyatakan bahwa Mall Ciputra Semarang 

memiliki servicescape yang sangat nyaman, sehingga kenyamanan itulah yang akan 

memicu mereka untuk melakukan pembelian tanpa direncanakan. 

Penelitian ini didukung dengan penelitian Qori’atul Adawiyah dkk (2018) 

bahwa servicescape berpengaruh positif signifikan terhadap impulse buying. 
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Servicescape yang baik maka tingkat impulse buying semakin meningkat, sedangkan 

suatu servicescape yang tidak baik maka tingkat impulse buying akan menurun. 

1.5.4 Pengaruh Visual Merchandising, Price Discount dan Servicescape 

terhadap Impulse Buying 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel visual merchandising, price 

discount, dan servicescape secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap 

impulse buying pada Mall Ciputra Semarang. Besarnya pengaruh visual 

merchandising, price discount, dan servicescape terhadap impulse buying pada Mall 

Ciputra Semarang adalah sebesar 66,1%.  

Visual merchandising secara sederhana adalah penampilan sebuah produk 

atau barang dagangan secara baik dan menarik dari sisi warna, aksesoris pendukung 

dengan alat pajang yang tepat. Visual merchandising bertujuan untuk 

memperkenalkan produk dalam gaya dan warna, merangsang pelanggan untuk 

membuat mereka mengambil keputusan pembelian yang cepat bahkan  tidak 

terencana. Oleh sebab itu, visual merchandising dapat mempengaruhi pembelian 

secara impulsif. 

Price Discount merupakan pengurangan nominal dalam label harga yang 

diberikan penjual kepada pembeli. Price discount bertujuan untuk memberikan 

pengurangan harga kepada pelanggan karena dengan memberikan harga yang murah 

dari harga normal dapat merangsang pikiran konsumen untuk melakukan pembelian, 

bahkan tanpa direncanakan sekalipun. Oleh sebab itu price discount dapat 

memberikan pengaruh terhadap impulse buying. 

Servicescape adalah penampilan dari lingkungan fisik dan juga mencakup 

unsur-unsur lain dari lingkungan jasa yang membentuk pengalaman konsumen. 



68 

 

 

 

Servicescape dapat menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi konsumen 

dengan tampilan lingkungan fisik yang menarik, dengan pengalaman yang 

menyenangkan yang ditimbulkan oleh servicescape dapat memicu terjadinya 

pembelian impulsif. 

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa visual merchandising, price 

discount dan servicescape dapat mempengaruhi impulse buying di Mall Ciputra 

Semarang. 

 


