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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

       Ditandai dengan majunya sebuah zaman menjadikan kebutuhan personal 

manusia semakin beragam. Kebutuhan yang beragam menuntut konsumen 

untuk memenuhi kebutuhannya dengan pola perilaku mereka masing-masing. 

Proses perilaku konsumen terjadi ketika individu berhubungan dengan hal 

pencarian, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk demi 

pemenuhan kebutuhan serta keinginan. Agar dapat memenuhi kebutuhan serta 

keinginan akan  suatu produk, ada beberapa hal yang berkaitan dengan perilaku 

belanja konsumen yang mana dalam prosesnya akan muncul motif-motif 

didalamnya. 

       Menurut Peter & Olson (2014) perilaku konsumen diartikan sebagai 

interaksi dinamis afeksi dan kognisi, perilaku, dan lingkungan dimana individu 

melakukan aspek pertukaran kehidupan mereka dan tindakan terbuka 

konsumen. Afeksi ini sendiri memiliki artian perasaan konsumen yang meliputi 

menyukai atau tidak terhadap suatu produk, sedangkan arti dari kognisi sendiri 

lebih mengacu kepada pemikiran konsumen terhadap kepercayaan dari suatu 

produk. 

       Berbelanja menjadikan sebuah gaya hidup seorang individu dalam 

kesehariannya untuk dapat memenuhi kebutuhan serta keinginannya. Faktor 
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tersebut seringkali menjadikan seorang individu memiliki sikap yang 

cenderung hedonisme. Didalam hedonisme itu sendiri, terdapat beberapa faktor 

yang mengakibatkan mengapa seorang individu dapat berperilaku demikian 

adalah salah satunya karena motif belanja hedonik. Menurut Utami (2010) 

motif belanja hedonik adalah motivasi konsumen untuk berbelanja yang dilatar 

belakangi oleh suatu kesenangan tersendiri tanpa memperhatikan manfaat dari 

produk yang dibeli. 

        Seorang individu dapat dikatakan memiliki sifat hedonik karena 

kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi sebelumnya, kemudian setelah 

kebutuhan tersebut terpenuhi, muncul lagi kebutuhan yang baru dan terkadang 

kebutuhan tersebut lebih prioritas dari kebutuhan sebelumnya. Motif belanja 

hedonik juga tercipta karena adanya gairah berbelanja seorang individu dalam 

ketertarikannya kepada sebuah model atau tren terkini yang ada disekitarnya. 

Inovasi dari sebuah tren ini menjadikan seorang konsumen selalu merasa 

menginginkan sebuah produk yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan dan 

akhirnya berbelanja dijadikan satu runtutan gaya hidup atau lifestyle oleh 

seorang individu agar dapat memenuhi kebutuhan serta keinginannya. 

       Kebutuhan berbelanja seorang individu selalu berbanding lurus terhadap 

gaya hidup atau lifestyle, peristiwa ini tidak dapat dipungkiri khususnya untuk 

masyarakat modern dan tidak lain gaya hidup tersebut merupakan sebuah 

cerminan yang membedakan seorang individu dengan individu lain. 

Terbaginya kebutuhan serta keinginan akan sebuah barang primer ataupun 
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sekunder adalah hal yang mendasari terciptanya gaya hidup berbelanja 

(Setyningrum dkk., 2016). 

       Gaya Hidup Berbelanja (Levy & Weitz, 2009) adalah gaya hidup yang 

mengarah kepada bagaimana seorang individu hidup, menghabiskan waktu, 

uang, kegiatan pembelian yang dilakukan, sikap dan pendapat mereka tentang 

dunia dimana mereka tinggal. Dalam faktor menghabiskan waktu serta uang 

digunakan oleh seorang individu melakukan pembelanjaan yang berlebihan 

karena faktor dorongan (rangsangan atau stimulus) oleh penawaran yang 

ditawarkan oleh sebuah perusahaan ritel. Stimulus ini menjadikan seorang 

individu selalu ingin memperbaharui gaya hidup berbelanja serta 

menjadikannya hedonik. Ketika seorang individu berkeliling memutari sebuah 

tempat yang sering atau belum pernah dikunjungi sebelumnya untuk sekedar 

window shopping, ada faktor yang mengakibatkan seorang individu akhirnya 

memutuskan untuk melakukan pembelian yang tidak direncanakan sama sekali 

sebelumnya. 

       Pembelian yang tidak direncanakan sama sekali atau pembelian impulsif 

berarti kegiatan untuk menghabiskan uang yang tidak terkontrol, kebanyakan 

barang-barang impulsif adalah barang yang tidak diperlukan. 

       Menurut Engel et al. (1995) barang impulsif terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Barang-barang impulsif tinggi. 

       Konsumen yang membeli barang impulsif tinggi adalah konsumen 

dengan suasana hati yang baik dan membeli tanpa memikirkan harga dan 

kegunaan. Hal tersebut membuat konsumen merasa menjadi seseorang 
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yang diinginkan dan dapat mengekspresikan keunikan dari diri konsumen. 

Contoh barang-barang impulsif tinggi adalah pakaian. 

2. Barang-barang impulsif rendah. 

       Konsumen yang membeli barang-barang impulsif rendah cenderung 

berpikir apakah pembelian merupakan nilai yang baik untuk uang, dan 

apakah pembelian itu praktis atau berguna (konsumen adalah pembuat 

keputusan rasional). Contoh barang-barang impulsif rendah adalah produk 

perawatan tubuh. 

       Berbelanja menjadi kegiatan yang menyenangkan, karena dengan 

berbelanja seorang individu dapat merasa puas serta menghilangkan rasa 

kebosanan dengan menyenangkan diri dengan cara berbelanja tersebut. 

Banyaknya pilihan untuk mengunjungi tempat perbelanjaan dilandasi oleh 

terciptanya permintaan dengan meningkatnya permintaan barang dan jasa ritel. 

Hal ini dilirik oleh pengusaha yang akhirnya marak kita jumpai perusahaan 

ritel, dan secara alamiah persaingan terjadi pada pasar ritel yang didorong oleh 

perkembangan zaman dan makin majunya teknologi modern saat ini. Pasar ritel 

itu sendiri adalah tempat berbelanja yang dikelola dengan manajemen yang 

modern dan lebih mengutamakan pelayanan serta kenyamanan pada saat 

seorang individu berbelanja (Silalahi dalam Setyningrum dkk., 2016). 

       Perusahaan ritel fashion yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan akan 

barang (pakaian) salah satunya adalah merek Pull & Bear yang mana merek ini 

lahir di Spanyol dan dicetuskan oleh Inditex Group pada tahun 1991, kemudian 

pada tahun 2008 merek Pull & Bear masuk ke Indonesia dibawa oleh PT. Prima 
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Buana Perkasa (PBP) yang merupakan perusahaan ritel bidang fashion terbesar 

di Indonesia. Pull & Bear adalah salah satu brand high street yang 

menyediakan barang-barang fashion (pakaian) untuk pria ataupun wanita dari 

baju, celana, sepatu, dan aksesoris fashion lain. Pull & Bear mempunyai 

keunggulan produk yang selalu up to date sesuai dengan trend saat ini, tidak 

hanya itu penataan interior, eksterior display, layout didalam gerainya pun 

sangat menarik untuk dikunjungi. Koleksi Pull & Bear nyata dengan ide 

berpakaian pria ataupun wanita dengan pola pikir anak muda, dengan 

memperhitungkan bahwa usia bukanlah halangan ketika memilih pakaian dari 

Pull & Bear. 

       Pull & Bear sampai saat ini telah memiliki sejumlah 14 gerai/toko yang 

tersebar di seluruh kota-kota besar di Indonesia, salah satunya adalah 

Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, gerai Pull & Bear berada di Ambarrukmo 

Plaza dan merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang memiliki suasana 

lingkungan belanja yang nyaman. Ambarrukmo Plaza terletak di Jl. Laksda 

Adisucipto No. 13, Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman yang mana 

lokasi ini sangat strategis karena berada di tengah kota. 

       Berbelanja bagi sebagian kalangan merupakan hal yang bisa dikatakan 

menyenangkan, mereka bisa memilih dan memiliki barang yang memang 

dibutuhkan ataupun hanya sekedar barang yang diinginkan. Disisi lain, mereka 

juga merasakan kesenangan pada saat menelusuri tempat perbelanjaan, 

berkomunikasi dengan orang lain, memperoleh pengakuan atas sosial, 
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mempelajari tren, serta berbagai pengalaman personal dan sosial lain (Arnold 

& Reynolds dalam Setyningrum dkk., 2016). 

       Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari jurnal milik Dayang 

Asning Kosyu, Kadarisman Hidayat, dan Yusri Abdillah yang berjudul 

“Pengaruh Hedonic Shopping Motives terhadap Shopping Lifestyle dan Impulse 

Buying (Survei pada Pelanggan Outlet Stradivarius di Galaxy Mall Surabaya)” 

tahun 2014. 

       Persamaan dalam replikasi jurnal ini adalah sama-sama meneliti tentang 

variabel yang sama, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian 

serta penulis mengembangkan atau menambahkan hipotesis intervening 

mengenai keterkaitan antar variabel yang diteliti. 

      Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti tentang “Pengaruh 

Motif Belanja Hedonik terhadap Gaya Hidup Berbelanja dan Pembelian 

Impulsif (Studi pada Konsumen Gerai Pull & Bear Ambarrukmo Plaza 

Yogyakarta)”. 

 

B. Batasan Masalah Penelitian 

       Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka penulis 

membatasi masalah penelitian pada pengaruh motif belanja hedonik terhadap 

gaya hidup berbelanja dan pembelian impulsif (studi pada konsumen gerai Pull 

& Bear Ambarrukmo Plaza Yogyakarta). 
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C. Rumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui: 

1. Apakah Motif Belanja Hedonik memiliki pengaruh positif terhadap Gaya 

Hidup Berbelanja di Gerai Pull & Bear Ambarrukmo Plaza Yogyakarta? 

2. Apakah Motif Belanja Hedonik memiliki pengaruh positif terhadap 

Pembelian Impulsif di Gerai Pull & Bear Ambarrukmo Plaza Yogyakarta? 

3. Apakah Gaya Hidup Berbelanja memiliki pengaruh positif terhadap 

Pembelian Impulsif di Gerai Pull & Bear Ambarrukmo Plaza Yogyakarta? 

4. Apakah Motif Belanja Hedonik memiliki pengaruh positif terhadap 

Pembelian Impulsif melalui Gaya Hidup Berbelanja di Gerai Pull & Bear 

Ambarrukmo Plaza Yogyakarta? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh Motif Belanja Hedonik terhadap 

Gaya Hidup Berbelanja di Gerai Pull & Bear Ambarrukmo Plaza 

Yogyakarta. 

2. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh Motif Belanja Hedonik terhadap 

Pembelian Impulsif di Gerai Pull & Bear Ambarrukmo Plaza Yogyakarta. 

3. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh Gaya Hidup Berbelanja terhadap 

Pembelian Impulsif di Gerai Pull & Bear Ambarrukmo Plaza Yogyakarta. 
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4. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh Motif Belanja Hedonik terhadap 

Pembelian Impulsif melalui Gaya Hidup Berbelanja di Gerai Pull & Bear 

Ambarrukmo Plaza Yogyakarta. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis. 

      Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi 

dan kepustakaan yang dapat dimanfaatkan pada penelitian selanjutnya atau 

sebagai acuan pada penelitian-penelitian lain yang memiliki judul atau 

masalah (topik) tentang pengaruh motif belanja hedonik terhadap gaya 

hidup berbelanja dan pembelian impulsif di perusahaan ritel pakaian 

(fashion). 

2. Manfaat Praktis. 

a. Bagi peneliti: 

       Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman 

peneliti mengenai motif belanja hedonik yang berpengaruh terhadap 

gaya hidup berbelanja dan pembelian impulsif, serta sebagai penerapan 

atas teori yang telah didapatkan selama menjalani kegiatan perkuliahan 

dan menambah wawasan peneliti akan hal yang diteliti. 
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b. Bagi pihak lain: 

       Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dan dapat dijadikan 

sebagai masukkan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam 

industri ritel pakaian (fashion) seperti objek dalam penelitian ini yakni 

Pull & Bear dibidang pemasarannya terutama yang berkaitan dengan 

perilaku konsumen,  motif belanja hedonik, gaya hidup berbelanja, dan 

pembelian impulsif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


