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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Perilaku Konsumen. 

       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. 

       Secara umum perilaku konsumen dibagi menjadi 2 kategori yang 

mana perilaku konsumen yang bersifat rasional dan perilaku konsumen 

yang bersifat irrasional. Perilaku konsumen yang bersifat rasional ialah 

tindakan perilaku konsumen yang dalam pembelian suatu barang atau jasa 

lebih mengutamakan faktor atau aspek konsumen secara umum, seperti 

tingkat kebutuhan yang diperlukan, kebutuhan primer, dan kegunaan dari 

produk itu sendiri terhadap konsumen pembelinya. Perilaku konsumen 

yang bersifat irrasional adalah tindakan perilaku konsumen yang mudah 

tergiur karena adanya sebuah promo, diskon atau  strategi marketing lain 

dari sebuah produk tanpa mempedulikan aspek  kebutuhan atau 

kepentingan.
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       Ciri-ciri dari perilaku konsumen yang bersifat rasional adalah sebagai 

berikut: 

a. Konsumen yang memilih sebuah barang berdasarkan kebutuhannya. 

b. Barang yang memberikan manfaat yang maksimal bagi konsumen. 

c. Konsumen memilih barang dengan mutu atau kualitas terjamin. 

d. Konsumen memilih barang dengan harga sesuai kemampuannya. 

       Ciri-ciri dari perilaku konsumen yang bersifat irasional adalah sebagai 

berikut: 

a. Konsumen yang dengan mudah tertarik iklan atau promosi di media 

cetak maupun elektronik. 

b. Konsumen memilih barang-barang bermerek atau branded yang telah 

dikenal luas. 

c. Konsumen memilih sebuah barang berdasarkan gengsi atau prestise. 

       Menurut Kotler & Keller (2009) terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen, faktor tersebut antara lain adalah: 

a. Faktor budaya, yang meliputi kelas budaya, subbudaya, dan sosial. 

b. Faktor sosial, yang meliputi kelompok referensi, keluarga, serta peran 

dan status sosial. 

c. Faktor pribadi, yang meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan 

dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, gaya hidup dan 

nilai. 
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2. Motif Belanja Hedonik. 

       Bagi sebagian atau bahkan semua orang kegiatan berbelanja adalah 

sesuatu yang menyenangkan atau bahkan dapat dijadikan sebagai hiburan. 

Sifat hedonis tentu terdapat didalam tiap individu dan sifat hedonis ini 

muncul ketika seseorang sedang berada di pusat perbelanjaan atau 

mungkin supermarket. Motif menurut Sumarwan (2003) merupakan 

stimulus atau dorongan yang terdapat dalam diri seseorang dan 

memaksanya untuk bertindak, sedangkan hedonism (hedonisme) lebih 

merujuk kepada perolehan kesenangan melalui perasaan (Mowen & 

Minor, 2002).  

       Menurut Scarpi (2006) berpendapat motif belanja hedonik 

menggambarkan nilai pengalaman berbelanja, yang mana dalam 

pengalaman berbelanja tersebut meliputi fantasi, sensor rangsangan, 

kesenangan, keingintahuan, dan khayalan terhadap kegembiraan. 

       Motif Belanja Hedonik adalah motivasi konsumen untuk berbelanja 

karena berbelanja merupakan suatu kesenangan tersendiri sehingga tidak 

memperhatikan manfaat dari produk yang dibeli (Utami, 2010).  

       Menurut Arnold & Reynolds (2012) motif belanja hedonik 

mencerminkan instrumen yang menyajikan manfaat langsung dari sebuah 

pengalaman dalam melakukan sebuah pembelanjan. Didalam motif 

belanja hedonik juga terdapat beberapa indikator atau dapat dikatakan 

karakteristik yang mana adalah sebagai berikut: 
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a. Adventure shopping adalah sesuatu bentuk eksperimen dalam konteks 

petualangan belanja sebagai bentuk pengekspresian seseorang dalam 

berbelanja. 

b. Social shopping adalah sesuatu kegiatan berbelanja untuk mencari 

kesenangan yang dilakukan bersama dengan teman atau keluarga 

dengan tujuan untuk berinterkasi dengan orang lain. 

c. Role shopping adalah sesuatu kegiatan berbelanja untuk memperoleh 

produk yang terbaik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. 

d. Gratification shopping adalah sesuatu kegiatan berbelanja di mana 

keterlibatan seseorang dalam berbelanja dilakukan dengan tujuan 

untuk menghilangkan stres sebagai alternatif untuk menghilangkan 

mood negatif dan kegiatan berbelanja digunakan untuk memperbaiki 

mental (mood). 

e. Idea shopping adalah sesuatu kegiatan berbelanja yang digunakan 

untuk mengetahui trend terbaru. Trend terbaru produk-produk fashion 

dan inovasi produk fashion. 

f. Value shopping adalah sesuatu kegiatan berbelanja yang disebabkan 

untuk memperoleh nilai (value) seperti yang diakibatkan karena 

adanya diskon, promosi penjualan dan lain sebagainya. 

       Motif belanja hedonik bukan hanya sekedar usaha untuk mendapatkan 

sebuah produk, tetapi hal lain yang mendasari motif belanja hedonik 

adalah sebuah dorongan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan 

psikososialnya dengan cara melakukan pembelian yang tidak terduga, 
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seseorang melakukan kegiatan berbelanja tidak semata-mata ingin 

membeli suatu barang akan tetapi lebih kepada ingin memperoleh 

kesenangan pada saat menelusuri tempat berbelanja, berkomunikasi 

dengan orang lain, memperoleh pengakuan status sosial, mempelajari serta 

berbagi pengalaman individu dan sosial lainnya (Arnold dan Reynolds, 

2012). Dalam konteks ini, motif belanja hedonik memiliki kaitan pengaruh 

terhadap gaya hidup berbelanja dan pembelian impulsif. 

 

3. Gaya Hidup Berbelanja. 

       Gaya hidup berkaitan terhadap kemajuan zaman dan berkembangnya 

sebuah teknologi. Gaya hidup (lifestyle) ini sendiri memiliki artian pola 

kehidupan seseorang yang tercermin dalam kegiatan, minat, dan pendapat 

(Kotler & Keller, 2009). 

       Sumarwan (2003) membagi gaya hidup menjadi tiga dimensi, yaitu: 

a. Kegiatan (Activites), diidentifikasikan sebagai bagaimana seseorang 

menghabiskan waktu mereka. 

b. Minat (Interest), diidentifikasikan sebagai apa yang mereka anggap 

penting dalam lingkungannya. 

c. Opini (Opinion), diidentifikasikan sebagai apa yang mereka pikirkan 

tentang diri mereka sendiri dan juga lingkungan sekitarnya. 

       Gaya hidup berbelanja merupakan cara bagaimana seseorang 

mengalokasikan pendapatannya, entah untuk membeli sebuah produk atau 
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layanan. Gaya hidup seseorang dalam membelanjakan uang tersebut 

membentuk sifat dan karakteristik baru seorang individu.  

       Gaya berbelanja seseorang dengan yang lain tentunya memiliki 

perbedaan, dengan kata lain gaya hidup berbelanja juga dapat diartikan 

sebagai ekspresi tentang gaya hidup dalam berbelanja yang mencerminkan 

perbedaan status sosial (Jackson dalam Setyningrum dkk., 2016). 

       Menurut Levy & Weitz (2009) gaya hidup berbelanja adalah gaya 

hidup yang berpatokan atau mengacu kepada bagaimana seseorang hidup, 

bagaimana mereka menghabiskan waktu, uang, kegiatan pembelian yang 

dilakukan, sikap dan pendapat mereka tentang dunia dimana mereka 

tinggal. 

       Konsep gaya hidup berbelanja apabila digunakan oleh pemasar secara 

cermat akan dapat membantu untuk memahami nilai-nilai konsumen yang 

terus berubah dan bagaimana nilai-nilai tersebut mampu mempengaruhi 

perilaku konsumen.  

       Manfaat dari memahami konsep gaya hidup berbelanja seorang 

konsumen ialah: 

a. Pemasar dapat menggunakan gaya hidup konsumen untuk melakukan 

segmentasi pasar. 

b. Pemahaman gaya hidup konsumen juga dapat membantu dalam hal 

memposisikan produk di pasar dengan menggunakan iklan. 
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c. Mengetahui gaya hidup konsumen, berarti pemasar dapat 

mengembangkan produk sesuai dengan tuntutan atau kemauan gaya 

hidup konsumen. 

       Menurut Japarianto & Sugiharto (2011) untuk mengetahui hubungan 

gaya hidup berbelanja terhadap pembelian impulsif dapat menggunakan 

indikator sebagai berikut: 

a. Membeli sebuah produk melalui tawaran iklan. 

b. Membeli sebuah produk dengan model terbaru. 

c. Membeli sebuah produk karena mereknya terkenal. 

d. Membeli sebuah produk karena dinilai terbaik dalam hal kualitas. 

e. Membeli sebuah produk karena model atau tipikal yang berbeda dan 

variatif. 

       Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwasanya 

gaya hidup berbelanja merupakan gaya hidup seorang individu terhadap 

kegiatan berbelanja yang selalu melibatkan waktu dan uang dalam 

konteksnya. 

 

4. Pembelian Impulsif. 

       Pembelian Impulsif diartikan sebagai tindakan membeli yang 

sebelumnya tidak diakui secara sadar sebagai hasil dari suatu 

pertimbangan atau niat membeli yang terbentuk sebelum memasuki toko 

(Sinaga & Kumadji, 2012). 
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       Menurut Engel et al. (1995) barang impulsif terdiri dari dua macam, 

yakni barang-barang impulsif tinggi dan barang-barang impulsif rendah, 

yang mana pengertiannya adalah sebagai berikut: 

a. 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 yang diinginkan dan dapat 

mengekspresikan keunikan dari diri konsumen. Contoh barang-

barang impulsif tinggi adalah pakaian. 

b. 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. 

       Menurut Muruganantham & Bhakat (2013) pembelian impulsif adalah 

perilaku berbelanja seseorang yang terjadi secara tidak terencana dan 

dalam keadaan membuat keputusan secara cepat. 

       Terdapat beberapa faktor yang menjadikan seorang konsumen 

melakukan pembelian impulsif diantaranya adalah mood dan keadaaan 

emosinya, lalu suasana hati yang positif. Serta ada beberapa hal yang 

menjadikan seorang konsumen melakukan pembelanjaan yang tidak 
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terencana, hal ini bisa disebabkan karena seorang konsumen terpengaruh 

oleh iklan yang ditonton, keinginan mencoba akan barang baru, terpikat 

terhadap kemasan dan display yang menarik, adanya diskon atau promo, 

atau bahkan terbujuk oleh sales promotion yang menawarkan sebuah 

produk. 

      Menurut Engel et al. (1995) pembelian impulsif memiliki karakteristik 

dan tipe, berikut adalah indikator karakteristik dari pembelian impulsif 

yang meliputi: 

a. Spontanitas. Pembelian ini tidak diharapkan dan memotivasi 

konsumen agar membeli sekarang, sering terjadi karena respon 

stimulasi terhadap visual yang ada ditempat penjualan. 

b. Kekuatan, Kompulsi, dan Intensitas. Motivasi untuk 

mengesampingkan yang lain dan bertindak secara seketika. 

c. Kegairahan dan Stimulasi. Desakan mendadak untuk membeli sering 

disertai dengan emosi yang dicirikan sebagai “menggairahkan”, 

“menggetarkan”, atau “liar”. 

d. Ketidakpedulian akan akibat. Desakan untuk membeli dapat menjadi 

begitu sulit ditolak sehingga akibat negatif yang mungkin diabaikan. 

       Tipe dari pembelian impulsif terbagi menjadi empat, yang mana 

adalah: 

a. Pure Impulse Buying adalah pembelian secara impulse yang 

dilakukan karena adanya luapan emosi dari konsumen sehingga 

melakukan pembelian terhadap produk di luar kebiasaan pembelinya. 
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b. Reminder Impulse Buying adalah pembelian yang terjadi karena 

konsumen tiba-tiba teringat untuk melakukan pembelian produk. 

c. Suggestion Impulse Buying adalah pembelian yang terjadi pada saat 

konsumen melihat produk, melihat tata cara pemakaian dan 

memutuskan untuk melakukan pembelian. 

d. Planned Impulse Buying adalah pembelian yang terjadi ketika 

konsumen membeli produk berdasarkan harga spesial dan produk-

produk tertentu. 

       Pembelian Impulsif tidak merefleksikan  pemikiran seseorang dalam 

melakukan sebuah kegiatan berbelanja dan secara emosional tertarik 

terhadap suatu barang (objek) untuk  memenuhi  kepuasannya saja dengan 

segera dan tipikal konsumen seperti ini kurang memperhatikan dampak 

negatif dari tindakan yang dilakukan (Kacen & Lee dalam Yistiani dkk., 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah tabel dari hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai 

acuan dalam penelitian ini. 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

Tahun Peneliti Variabel Temuan 

2014 Kosyu, Hidayat, & 

Abdillah 

Pengaruh Hedonic 

Shopping Motives 

terhadap Shopping 

Lifestyle dan 

Impulse Buying 

(Survei pada 

Pelanggan Outlet 

Stradivarius di 

Galaxy Mall 

Surabaya 

- Hedonic Shopping Motives 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

Shoppimg Lifestyle. 

- Hedonic Shopping Motives 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

Impulse Buying. 

- Shoppimg Lifestyle 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

Impulse Buying. 

2016 Setyningrum, 

Arifin, &Yulianto 

 

Pengaruh Hedonic 

Motives terhadap 

Shopping Lifestyle 

dan Impulse 

Buying (Survei 

pada Konsumen 

Superindo yang 

Melakukan 

Impulse Buying) 

- Variabel Hedonic Motives 

memiliki pengaruh 

signifikan dan positif 

terhadap Shoppimg 

Lifestyle. 

- Variabel Hedonic Motives 

memiliki pengaruh 

signifikan dan positif 

terhadap Impulse Buying. 

- Variabel Shopping 

Lifestyle memiliki 

pengaruh signifikan dan 

positif terhadap Impulse 

Buying. 

2016 Suhartini, 

Rodhiyah, & 

Listyorini 

 

Pengaruh 

Shopping 

Lifestyle, Fashion 

Involvement, dan 

Hedonic Shopping 

Motivation 

terhadap Impulse 

Buying  

-  Shopping Lifestyle, 

Fashion Involvement, dan 

Hedonic Shopping 

Motivation berpengaruh 

signifikan secara parsial 

dan simultan terhadap 

Impulse Buying. 
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Tahun Peneliti Variabel Temuan 

2009 Japarianto & 

Sugiharto 

 

 

Pengaruh 

Shopping Lifestyle 

dan Fashion 

Involvement 

terhadap Impulse 

Buying Behavior 

Masyarakat High 

Income Surabaya 

- Shopping Lifestyle 

berpengaruh signifikan 

terhadap Impulse Buying 

Behavior. 

- Fashion Involvement 

berpengaruh signifikan 

terhadap Impulse Buying 

Behavior. 

2016 In’am, Suharyono, 

& Yulianto 

 

 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

berpengaruh 

terhadap 

Pembelian 

Impulsif (Survei 

pada Pengunjung 

yang Melakukan 

Pembelian 

Impulsif di Distro 

3Second Cabang 

Mall Olympic 

Garden Malang) 

- Store Atmosphere 

berpengaruh positif dan 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap 

Pembelian Impulsif. 

- Shopping Lifestyle 

berpengaruh positif dan 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap 

Pembelian Impulsif. 

- Kelompok Referensi 

berpengaruh positif dan 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap 

Pembelian Impulsif. 

- Kepercayaan Merek 

berpengaruh positif dan 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap 

Pembelian Impulsif. 

- Motivasi Belanja Hedonis 

berpengaruh positif dan 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap 

Pembelian Impulsif. 

2017 Putri & Suharyono 

 

 

Pengaruh Hedonic 

Shopping Motives 

dan Promosi 

Penjualan terhadap 

Impulse Buying 

(Survei pada 

Konsumen 

Matahari 

Department Store 

Malang Town 

Square)  

- Variabel Hedonic 

Shopping Motives dan 

variabel Promosi 

Penjualan memiliki 

pengaruh secara parsial 

dan simultan terhadap 

variabel Impulse Buying. 
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Tahun Peneliti Variabel Temuan 

2014 Darma & 

Japarianto 

 

 

Analisa Pengaruh 

Hedonic Shopping 

Value terhadap 

Impulse Buying 

dengan Shopping 

Lifestyle dan 

Positive Emotion 

sebagai Variabel 

Intervening pada 

Mall Ciputra 

World Surabaya 

- Hedonic Shopping Value 

tidak mempunyai 

pengaruh langsung yang 

signifikan terhadap 

Impulse Buying. 

- Hedonic Shopping Value 

berpengaruh signifikan 

terhadap Positive Emotion. 

- Hedonic Shopping Value 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap 

Shopping Lifestyle. 

- Positive Emotion 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

Impulse Buying. 

- Shopping Lifestyle tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

Impulse Buying. 

- Shopping Lifestyle 

berpengaruh secara 

signifikan dan langsung 

terhadap Positive Emotion. 

2016 Pradina 

 

 

Pengaruh 

Shopping Lifestyle 

dan Fashion 

Involvement 

terhadap Impulse 

Buying pada 

Konsumen 

Matahari 

Department Store 

Kota Malang 

- Variabel Shopping 

Lifestyle berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

Impulse Buying. 

- Variabel Fashion 

Involvement berpengaruh 

signifikan terhadap 

Impulse Buying. 

 

 

2015 Ratnasari, 

Kumadji, & 

Kusumawati 

 

 

Pengaruh Store 

Atmosphere 

terhadap Hedonic 

Shopping Value 

dan Impulse 

Buying (Survei 

pada Konsumen 

Hypermart Malang 

Town Square) 

- Store Atmosphere 

memiliki pengaruh 

terhadap Hedonic 

Shopping Value. 

- Store Atmosphere 

memiliki pengaruh 

terhadap Impulse Buying. 

- Hedonic Shopping Value 

memiliki pengaruh 

terhadap Impulse Buying. 
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Tahun Peneliti Variabel Temuan 

2016 Cahyono 

 

 

Pengaruh Hedonic 

Value terhadap 

Impulse Buying di 

Mediasi oleh 

Shopping Lifestyle 

(Studi: Mall 

Galaxy Surabaya) 

- Variabel Hedonic Value 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Impulse Buying pada mall 

galaxy surabaya. 

- Variabel Hedonic Value 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Shopping Lifestyle pada 

mall galaxy surabaya. 

- Variabel Shopping 

Lifestyle berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Impulse Buying. 

- Shopping Lifestyle 

berpengaruh positif dan 

signifikan dalam 

memediasi  Hedonic 

Value terhadap Impulse 

Buying pada mall galaxy 

surabaya. 

2012 Gültekin & Özer 

 

 

The Influence of 

Hedonic Motives 

and Browsing On 

Impulse Buying 

 

- Penelitian ini menemukan 

signifikansi dari variabel 

Hedonic Motives dengan 

Impulse Buying, yang 

mana faktor Hedonic 

Motives meliputi 

adventure, gratification, 

role, value, social, and 

idea motives. 

 

2013 Muruganantham & 

Bhakat 

 

 

A Review of 

Impulse Buying 

Behavior 

 

- Penelitian ini mengkaji 

tentang Impulse Buying 

yang terjadi di negara 

berkembang. 

- Impulse Buying terjadi 

karena adanya pendapatan 

masyarakat yang 

bertambah, gaya hidup, 

dan tersedianya 

kemudahan fasilitas kredit. 

- Impulse Buying terjadi 

karena penataan tempat 

belanja yang menarik. 
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Sumber: Jurnal Pendukung 

 

Tahun Peneliti Variabel Temuan 

2012 Arnold & 

Reynolds  

 

 

Hedonic Shopping 

Motivation 

 

- Penelitian ini menemukan 

hasil yang signifikan dari 

faktor-faktor Hedonic 

Motives yang meliputi 

keterlibatan adventure 

shopping, gratification 

shopping, social shopping, 

role shopping, value 

shopping, idea shopping, 

flow, time distortion, 

aesthetic apparel, product, 

innovativeness, non-

generosity, personal 

shopper. 

2009 Tirmizi, Rehman, 

& Saif 

 

 

An Empirical 

Study of Consumer 

Impulse Buying 

Behavior in 

Local Markets 

- Penelitian mengindikasi 

mengenai kelemahan 

signifikansi antara variabel 

Shopping Lifestyle dengan 

Impulse Buying. 

 

2012 Amiri, Jasour, 

Shirpour, & 

Alizadeh 

 

 

Evaluation of 

Effective 

Fashionism 

Involvement 

Factors Effects on 

Impulse Buying 

of Customers and 

Condition of 

Interrelation 

between These 

Factors 

- Fashion Involvement 

berpengaruh terhadap 

Positive Emotion. 

- Fashion Involvement 

berpengaruh terhadap 

Impulse Buying. 

- Hedonik berpengaruh 

terhadap Positive 

Emotion. 

- Hedonik berpengaruh 

terhadap Fashion 

Involvement dan Impulse 

Buying. 

- Positive emotion 

berpengaruh terhadap 

Fashion Involvement dan 

Impulse Buying. 
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C. Penurunan Hipotesis 

Penurunan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Motif Belanja Hedonik terhadap Gaya Hidup Berbelanja. 

       Motif Belanja Hedonik diartikan sebagai keseluruhan penilaian 

manfaat dari pengalaman dan pengorbanan, untuk memperoleh suatu 

hiburan dan sebagai salah satu bentuk pelarian. Konsumen yang 

mempunyai gairah emosional yang tinggi biasanya mengalami 

pengalaman berbelanja secara hedonis (Setyningrum dkk., 2016). Motif 

Belanja Hedonik akan tercipta karena adanya gairah berbelanja seseorang 

yang mudah terpengaruh barang terbaru dan berbelanja menjadi gaya 

hidup seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan selalu ingin 

mengikuti perkembangannya (Kosyu dkk., 2014).  

       Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kosyu dkk. (2014), 

Setyningrum dkk. (2016), Darma & Japarianto (2014) menunjukkan hasil 

bahwa motif belanja hedonik berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

gaya hidup berbelanja. Berdasarkan uraian dan penelitian diatas, maka 

peneliti menyatakan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Motif Belanja Hedonik berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

         Gaya Hidup Berbelanja. 

2. Pengaruh Motif Belanja Hedonik terhadap Pembelian Impulsif. 

       Menurut Utami (2010) pembelian impulsif adalah pembelian yang 

terjadi ketika konsumen melihat produk atau merek tertentu, lalu 

konsumen menjadi tertarik untuk dapat memilikinya karena adanya 
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rangsangan yang mendorong konsumen melakukan pembelian di luar 

rencana, baik faktor dari dalam individu maupun dari luar. Faktor dari 

dalam individu salah satunya seperti motivasi belanja hedonis (motif 

belanja hedonik). Motif belanja hedonik sendiri diartikan sebagai motivasi 

konsumen untuk berbelanja karena berbelanja dapat dijadikan sebuah 

kesenangan tersendiri sehingga tidak mempedulikan akan manfaat dari 

produk yang dibeli dan cenderung menimbulkan pembelian impulsif. 

       Pada penelitian terdahulu oleh Kosyu dkk. (2014), Setyningrum dkk. 

(2016), Suhartini dkk. (2016), In’am dkk. (2016), Putri & Suharyono 

(2017), Ratnasari dkk. (2015) menunjukkan hasil bahwa motif belanja 

hedonik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian impulsif. 

Berdasarkan uraian dan penelitian diatas, maka peneliti menyatakan 

hipotesis sebagai berikut: 

H2: Motif Belanja Hedonik berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

     Pembelian Impulsif. 

3. Pengaruh Gaya Hidup Berbelanja terhadap Pembelian Impulsif. 

       Gaya Hidup Berbelanja diartikan keputusan pembelian kepada sebuah 

produk yang dihubungkan dengan tanggapan atau pendapat pribadi 

mereka (Tirmizi et al., 2009). Berbelanja menjadi gaya hidup yang paling 

digemari oleh sebagian kalangan konsumen tanpa disertai pertimbangan 

dan hanya mementingkan keinginan memuaskan hasrat berbelanja (Oping 

dkk., 2015). Untuk memenuhi gaya hidup, konsumen rela mengorbankan 

sesuatu demi mendapatkan barang yang diinginkan dan hal tersebut 
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cenderung mengakibatkan seorang konsumen melakukan pembelian yang 

tidak direncanakan sebelumnya atau pembelian impulsif (Pradina, 2016). 

       Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kosyu dkk. (2014), 

Setyningrum dkk. (2016), Suhartini dkk. (2016), Japarianto & Sugiharto 

(2009), In’am dkk. (2016), Pradina (2016) menunjukkan hasil bahwa gaya 

hidup berbelanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian 

impulsif. Berdasarkan uraian dan penelitian diatas, maka peneliti 

menyatakan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Gaya Hidup Berbelanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

  Pembelian Impulsif. 

4. Pengaruh Motif Belanja Hedonik terhadap Pembelian Impulsif melalui 

Gaya Hidup Berbelanja. 

       Penelitan yang dilakukan oleh Rachmawati (2009) ketika motif 

belanja hedonik berdiri sendiri, maka setiap kenaikan atau penurunan dari 

motif belanja hedonik mampu mempengaruhi pembelian impulsif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kosyu dkk. (2014) ditemukan pengaruh 

tidak langsung antara motif belanja hedonik terhadap pembelian impulsif 

melalui gaya hidup berbelanja yaitu sebesar 0,125, kemudian penelitian 

Setyningrum dkk. (2016) ditemukan pengaruh tidak langsung antara motif 

belanja hedonik terhadap pembelian impulsif melalui gaya hidup 

berbelanja yaitu sebesar 0,225, penelitian lain yang dilakukan oleh Darma 

& Japarianto (2014) ditemukan pengaruh tidak langsung antara motif 

belanja hedonik terhadap pembelian impulsif melalui gaya hidup 
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berbelanja yaitu sebesar 0,101. Dan yang terakhir penelitian lain yang 

dilakukan oleh Cahyono (2016) mendapatkan hasil yang mana gaya hidup 

berbelanja berpengaruh positif dan signifikan dalam memediasi motif 

belanja hedonik dan pembelian impulsif.  

       Variabel gaya hidup berbelanja menjadi variabel intervening, seperti 

yang dikemukakan oleh Sekaran (2011) bahwa variabel intervening adalah 

variabel yang mempunyai pengaruh ketergantungan yang kuat dengan 

hubungan variabel terikat atau variabel bebas. Berdasarkan uraian dan 

penelitian diatas, maka peneliti menyatakan hipotesis sebagai berikut: 

H4: Motif Belanja Hedonik berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

     Pembelian Impulsif melalui Gaya Hidup Berbelanja. 

 

D. Model Penelitian 

       Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat model penelitian sebagai 

berikut:   

 

 

 

 

 

 

Sumber:  diadaptasi dari Kosyu, dkk. (2014) 

Gambar 2.1. Model Penelitian 
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