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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Karakteristik Responden 

       Karaktersitik responden yang diamati dalam penelitian ini meliputi jenis 

kelamin, usia, pekerjaan, dan pendapatan. Hasil analisis deskriptif karakteristik 

responden diuraikan sebagai berikut: 

1. Jenis Kelamin Responden. 

       Berdasarkan jenis kelamin, responden terbagi menjadi dua kategori 

yaitu laki-laki dan perempuan. Hasil frekuensi serta persentase responden 

berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Laki-Laki 66 44% 

Perempuan 84 56% 

Total 150 100% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 (Lampiran 2.1) 

  

       Dari tabel 4.1 menunjukkan hasil bahwa karakteristik responden yang 

pernah datang dan melakukan pembelian di gerai Pull & Bear berjenis 

kelamin laki-laki berjumlah 66 orang (44%) dan berjenis kelamin 

perempuan berjumlah 84 orang (56%). Dengan demikian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah 

perempuan yakni 84 orang dengan persentase 56%.
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2. Usia Responden. 

       Berdasarkan usia, responden terbagi menjadi tiga kategori. Hasil 

frekuensi serta persentase responden berdasarkan usia ditunjukkan dalam 

tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden berdasarkan Usia 

 

Usia Frekuensi Persentase (%) 

18-28 Tahun 118 78,7% 

29-39 Tahun 29 19,3% 

40-50 Tahun 3 2% 

Total 150 100% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 (Lampiran 2.2) 

 

       Dari tabel 4.2 menunjukkan hasil bahwa karakteristik responden yang 

pernah datang dan melakukan pembelian di gerai Pull & Bear yang berusia 

antara 18-28 tahun berjumlah 118 orang (78,7%), lalu yang berusia antara 

29-39 tahun berjumlah 29 orang (19,3%), dan yang berusia antara 40-50 

tahun berjumlah 3 orang (2%). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan 

bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia antara 18-28 

tahun dengan persentase 78,7%. 

 

3. Pekerjaan Responden. 

       Berdasarkan pekerjaan, responden terbagi menjadi enam kategori. 

Hasil frekuensi serta persentase responden berdasarkan pekerjaan 

ditunjukkan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.3 

Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan 

 

Pekerjaan Frekuensi Persentase (%) 

Pegawai Negeri Sipil 9 6% 

Karyawan BUMN/BUMD 11 7,3% 

Karyawan Swasta 18 12% 

Wiraswasta 37 24,7% 

Mahasiswa 64 42,7% 

Lainnya 11 7,3% 

Total 150 100 % 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 (Lampiran 2.3) 

 

       Dari tabel 4.3 menunjukkan hasil bahwa karakteristik responden yang 

pernah datang dan melakukan pembelian di gerai Pull & Bear yang 

memiliki pekerjaan Pegawai Negeri Sipil berjumlah 9 orang (6%), 

karyawan BUMN/BUMD berjumlah 11 orang (7,3%), karyawan swasta 

berjumlah 18 orang (12%),  wiraswasta berjumlah 37 orang (24,7%), 

mahasiswa berjumlah 64 orang (42,7%), dan kategori lainnya berjumlah 

11 orang (7,3 %). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa 

mayoritas responden dalam penelitian ini adalah kategori Mahasiswa yaitu 

berjumlah 64 orang dengan persentase 42,7%. 

 

4. Pendapatan Responden. 

       Berdasarkan pendapatan, responden terbagi menjadi empat kategori. 

Hasil frekuensi serta persentase responden berdasarkan pendapatan 

ditunjukkan dalam tabel berikut: 

 

 



43 

 

 

 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden berdasarkan Pendapatan 

 

Pendapatan Frekuensi Persentase (%) 

< Rp. 1.000.000,00 19 12,7% 

   Rp. 1.000.000,00 - Rp. 2.999.999,00 68 45,3% 

   Rp. 3.000.000,00 - Rp. 5.000.000,00 31 20,7% 

> Rp. 5.000.000,00 32 21,3% 

Total 150 100 % 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 (Lampiran 2.4) 

 

       Dari tabel 4.4 menunjukkan hasil bahwa karakteristik responden yang 

pernah datang dan melakukan pembelian di gerai Pull & Bear yang 

berpendapatan kurang dari Rp. 1.000.000,00 berjumlah 19 orang (12,7%), 

lalu yang berpendapatan antara Rp. 1.000.000,00 - Rp. 2.999.999,00 

berjumlah 68 orang (45,3%), kemudian yang berpendapatan antara          

Rp. 3.000.000,00 - Rp. 5.000.000,00 berjumlah 31 orang (20,7%), dan 

yang berpendapatan lebih dari Rp. 5.000.000,00 berjumlah 32 orang 

(21,3%). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas 

responden dalam penelitian ini adalah yang memiliki pendapatan antara 

Rp. 1.000.000,00 - Rp. 3.000.000,00 yakni berjumlah 68 orang dengan 

persentase 45,3%. 

 

B. Uji Kualitas Instrumen 

1. Pretest Uji Validitas. 

       Hal yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa semua item 

pernyataan layak dijadikan instrumen penelitian adalah dengan cara 

melakukan pretest uji validitas terlebih dahulu sebanyak 35 responden. 
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Sebuah kuesioner dapat dikatakan valid apabila pernyataan dalam 

kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

dengan total skor apabila titik signifikansinya adalah Sig. (2-tailed) kurang 

dari 0.05 berarti valid, dan jika lebih dari 0,05 maka tidak valid (Ghozali, 

2011). Berikut ini adalah hasil dari pretest uji validitas: 

Tabel 4.5 

Hasil Pretest Uji Validitas Item-Item Pernyataan Variabel Penelitian 

Variabel 
Item 

Pernyataan 
R hitung Sig Keterangan 

Motif Belanja 

Hedonik 

X.1 0,850 0,000 Valid 

X.2 0,733 0,000 Valid 

X.3 0,766 0,000 Valid 

X.4 0,800 0,000 Valid 

X.5 0,771 0,000 Valid 

X.6 0,803 0,000 Valid 

X.7 0,412 0,014 Valid 

X.8 0,655 0,000 Valid 

X.9 0,762 0,000 Valid 

X.10 0,641 0,000 Valid 

X.11 0,823 0,000 Valid 

Gaya Hidup 

Berbelanja 

Z.1 0,738 0,000 Valid 

Z.2 0,782 0,000 Valid 

Z.3 0,879 0,000 Valid 

Z.4 0,618 0,000 Valid 

Z.5 0,664 0,000 Valid 

Pembelian 

Impulsif 

  

Y.1 0,878 0,000 Valid 

Y.2 0,609 0,000 Valid 

Y.3 0,789 0,000 Valid 

Y.4 0,774 0,000 Valid 

Y.5 0,792 0,000 Valid 

Y.6 0,836 0,000 Valid 

Y.7 0,755 0,000 Valid 

Y.8 0,772 0,000 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 (Lampiran 3.1, 3.2, 3.3)  
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        Dari tabel 4.5 menunjukkan hasil uji validitas seluruh pernyataan 

mengenai Motif Belanja Hedonik, Gaya Hidup Berbelanja, dan Pembelian 

Impulsif yang diajukan kepada 35 responden yang pernah datang dan 

melakukan pembelian di gerai Pull & Bear adalah valid. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil nilai Sig. (2-tailed) kurang dari 0.05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang ada dalam kuesioner tersebut 

dapat dikatakan layak untuk mengukur data penelitian. 

2. Pretest Uji Reliabilitas. 

       Hal yang dilakukan setelah menunjukkan bahwa semua item 

pernyataan layak dijadikan instrumen penelitian, selanjutnya adalah 

melakukan pretest uji reliabilitas sebanyak 35 responden. Pernyataan 

dapat dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,6. Berikut ini 

adalah hasil dari pretest uji reliabilitas: 

Tabel 4.6 

Hasil Pretest Uji Reliabilitas Item-Item Pernyataan Variabel Penelitian 

 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Motif Belanja Hedonik 0,904 Reliabel 

Gaya Hidup Berbelanja 0,787 Reliabel 

Pembelian Impulsif 0,897 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 (Lampiran 4.1, 4.2, 4.3) 

 

       Dari tabel 4.6 menunjukkan hasil uji reliabilitas dari 35 responden 

dengan nilai Cronbach’s Alpha dari variabel Motif Belanja Hedonik 

sebesar 0,904, Gaya Hidup Berbelanja sebesar 0,787, dan Pembelian 

Impulsif sebesar  0,897, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua 

pernyataan dalam variabel dinyatakan reliabel karena telah memenuhi 

nilai yang disyaratkan. 
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       Setelah melakukan pretest uji validitas dan uji reliabilitas yang 

berjumlah 35 responden ditemukan hasil bahwa semua item pernyataan 

valid dan reliabel, dengan demikian dapat dilanjutkan melakukan 

pengumpulan data formal yang berjumlah 150 responden. 

3. Uji Validitas. 

       Hal yang dilakukan setelah melakukan pretest uji validitas adalah 

kembali melakukan uji validitas berdasarkan data formal yang mana 

jumlahnya sebanyak 150 responden untuk memastikan bahwa semua item 

pernyataan tetap memiliki hasil yang valid. Berikut ini adalah hasil dari uji 

validitas: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas Item-Item Pernyataan Variabel Penelitian 

 

Variabel 
Item 

Pernyataan 
R hitung Sig Keterangan 

Motif Belanja 

Hedonik 

X.1 0,690 0,000 Valid 

X.2 0,706 0,000 Valid 

X.3 0,807 0,000 Valid 

X.4 0,653 0,000 Valid 

X.5 0,713 0,000 Valid 

X.6 0,726 0,000 Valid 

X.7 0,633 0,000 Valid 

X.8 0,725 0,000 Valid 

X.9 0,774 0,000 Valid 

X.10 0,748 0,000 Valid 

X.11 0,791 0,000 Valid 

Gaya Hidup 

Berbelanja 

Z.1 0,668 0,000 Valid 

Z.2 0,814 0,000 Valid 

Z.3 0,756 0,000 Valid 

Z.4 0,738 0,000 Valid 

Z.5 0,718 0,000 Valid 

Pembelian 

Impulsif 

  

Y.1 0,782 0,000 Valid 

Y.2 0,735 0,000 Valid 

Y.3 0,809 0,000 Valid 
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Y.4 0,765 0,000 Valid 

Y.5 0,647 0,000 Valid 

Y.6 0,694 0,000 Valid 

Y.7 0,691 0,000 Valid 

Y.8 0,773 0,000 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 (Lampiran 3.4, 3.5, 3.6) 

 

       Dari tabel 4.7 menunjukkan hasil uji validitas seluruh item pernyataan 

mengenai Motif Belanja Hedonik, Gaya Hidup Berbelanja, dan Pembelian 

Impulsif yang diajukan kepada 150 responden yang pernah datang dan 

melakukan pembelian di gerai Pull & Bear adalah valid. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil nilai Sig. (2-tailed) kurang dari 0.05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan yang ada dalam kuesioner 

tersebut dapat dikatakan layak sebagai untuk mengukur data penelitian. 

4. Uji Reliabilitas. 

       Hal yang dilakukan setelah melakukan pretest uji reliabilitas adalah 

kembali melakukan uji reliabiltas berdasarkan data formal yang mana 

jumlahnya sebanyak 150 responden untuk memastikan bahwa semua item 

pernyataan tetap memiliki hasil yang reliabel. Pernyataan dapat dikatakan 

reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,6. Berikut ini adalah hasil dari uji 

reliabilitas: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Reliabilitas Item-Item Pernyataan Variabel Penelitian 

 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Motif Belanja Hedonik 0,906 Reliabel 

Gaya Hidup Berbelanja 0,792 Reliabel 

Pembelian Impulsif 0,880 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 (Lampiran 4.4, 4.5, 4.6) 
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       Dari tabel 4.8 menunjukkan hasil uji reliabilitas dari 150 responden 

dengan nilai Cronbach’s Alpha dari variabel Motif Belanja Hedonik 

sebesar 0,906, Gaya Hidup Berbelanja sebesar 0,792, dan Pembelian 

Impulsif sebesar  0,880, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item 

pernyataan dalam variabel dinyatakan reliabel karena telah memenuhi 

nilai yang disyaratkan. 

 

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

1. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana. 

a. Pengaruh Motif Belanja Hedonik terhadap Gaya Hidup Berbelanja. 

       Hasil analisis regresi linier sederhana pengaruh motif belanja 

hedonik terhadap gaya hidup berbelanja disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Pengaruh Motif Belanja 

Hedonik terhadap Gaya Hidup Berbelanja (H1) 

 

Variabel B 
Std. 

Error 
Beta thitung Sig R² 

(Constant) 3,884 0,974  3,989 0,000  

Motif Belanja 

Hedonik 
0,354 0,025 0,758 14,138 0,000 0,575 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 (Lampiran 5.1) 

 

1) Persamaan regresi. 

       Dari hasil analisis regresi linier sederhana dapat diketahui 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 3,884 + 0,354 X 
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2) Pengujian signifikansi regresi dengan uji t. 

       Hasil statistik uji t untuk variabel motif belanja hedonik 

diperoleh nilai t hitung sebesar 14,138 dengan signifikansi 0,000, 

karena signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05); maka 

pernyataan hipotesis (H1) “Motif Belanja Hedonik berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Gaya Hidup Berbelanja” diterima. 

3) Koefisien determinasi (R²). 

       Motif belanja hedonik memiliki pengaruh terhadap gaya 

hidup berbelanja sebesar 0,575; dapat disimpulkan bahwa gaya 

hidup berbelanja dipengaruhi oleh motif belanja hedonik sebesar 

57,5%, dan sisanya sebesar 42,5% dipengaruhi oleh variabel lain. 

b. Pengaruh Motif Belanja Hedonik terhadap Pembelian Impulsif. 

       Hasil analisis regresi linier sederhana pengaruh motif belanja 

hedonik terhadap pembelian impulsif disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Pengaruh Motif Belanja 

Hedonik terhadap Pembelian Impulsif (H2) 

 

Variabel B 
Std. 

Error 
Beta thitung Sig R² 

(Constant) 4,185 1,792  2,335 0,021  

Motif Belanja 

Hedonik 
0,567 0,046 0,711 12,311 0,000 0,506 

 Sumber: Data Primer Diolah, 2018 (Lampiran 5.2) 

 

1) Persamaan regresi. 

      Dari hasil analisis regresi linier sederhana dapat diketahui 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 4,185 + 0,567 X 
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2) Pengujian signifikansi regresi dengan uji t. 

       Hasil statistik uji t untuk variabel motif belanja hedonik 

diperoleh nilai t hitung sebesar 12,311 dengan signifikansi 0,000, 

karena signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05); maka 

pernyataan hipotesis (H2) “Motif Belanja Hedonik berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Pembelian Impulsif” diterima. 

3) Koefisien determinasi (R²). 

       Motif belanja hedonik memiliki pengaruh terhadap 

pembelian impulsif sebesar 0,506; dapat disimpulkan bahwa 

pembelian impulsif dipengaruhi oleh motif belanja hedonik 

sebesar 50,6%, dan sisanya sebesar 49,4% dipengaruhi oleh 

variabel lain. 

c. Pengaruh Gaya Hidup Berbelanja terhadap Pembelian Impulsif. 

       Hasil analisis regresi linier sederhana pengaruh gaya hidup 

berbelanja terhadap pembelian impulsif disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Pengaruh Gaya Hidup 

Berbelanja terhadap Pembelian Impulsif (H3) 

 

Variabel B 
Std. 

Error 
Beta thitung Sig R² 

(Constant) 5,932 1,848  3,210 0,002  

Gaya Hidup 

Berbelanja 
1,145 0,104 0,670 10,987 0,000 0,449 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 (Lampiran 5.3) 
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1) Persamaan regresi. 

       Dari hasil analisis regresi linier sederhana dapat diketahui 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 5,932 + 1,145 X 

2) Pengujian signifikansi regresi dengan uji t. 

       Hasil statistik uji t untuk variabel gaya hidup berbelanja 

diperoleh nilai t hitung sebesar 10,987 dengan signifikansi 0,000, 

karena signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05); maka 

pernyataan hipotesis (H3) “Gaya Hidup Berbelanja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Pembelian Impulsif” diterima. 

3) Koefisien determinasi (R²). 

       Gaya hidup berbelanja memiliki pengaruh terhadap 

pembelian impulsif sebesar 0,449; dapat disimpulkan bahwa 

pembelian impulsif dipengaruhi oleh gaya hidup berbelanja 

sebesar 44,9%, dan sisanya sebesar 55,1% dipengaruhi oleh 

variabel lain. 
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2. Hasil Analisis Jalur (Path Analysis) dan Uji Sobel. 

a. Pengaruh Motif Belanja Hedonik terhadap Pembelian Impulsif 

melalui Gaya Hidup Berbelanja. 

       Tahap pada teknik analisis jalur yaitu meringkas dan 

menyimpulkan. Hasil analisis jalur pada hipotesis penelitian dapat 

digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

Sumber:  Data Primer Diolah (2018) 

Gambar 4.1. Hasil Analisis Jalur 

       Kemudian, dilakukan pengujian menggunakan uji sobel yang 

dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 

𝒔𝒂𝒃 = √𝐛𝟐𝒔𝒂𝟐 + 𝒂𝟐𝒔𝒃𝟐 + 𝒔𝒂𝟐𝒔𝒃𝟐 

Keterangan:  

sab = besar standar eror pengaruh tidak langsung 

a    = 0,758                          sa    = 0,025 

b    = 0,670                          sb    = 0,104  

sab = √(0,670)2 . (0,025)2 + (0,758)2 . (0,104)2 + (0,025)2 . (0,104)2 

      = √0,000280562 + 0,006214484 + 0,00000676 

      = √0,006501806  

      = 0,0806337770 

β1 = 0,758 

Motif  

Belanja 

Hedonik (X) 

Gaya Hidup 

Berbelanja 

(Z) 

 Pembelian 

Impulsif (Y) 
β2 = 0,711 

β3 = 0,670 
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       Kemudian dihitung hasil nilai t dengan rumus sebagai  berikut:   

𝒕 =
𝒂𝒃

 𝒔𝒂𝒃
 

Keterangan:  

t    = t hitung 

ab  = 0,508 (perkalian koefisien beta regresi 0,758 x 0,670) 

sab = 0,0806337770 

Sehingga:                 

                0,508 

      0,0806337770 

            6,3 

       Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai t hitung 

yang dihasilkan adalah 6,3 yang mana hasil tersebut lebih besar dari t 

tabel sebesar > (1,97) dengan signifikansi 0,000 < 0,05 dan artinya 

intervening Gaya Hidup Berbelanja berperan sebagai pemediasi 

antara Motif Belanja Hedonik dan Pembelian Impulsif, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Motif Belanja Hedonik dapat berpengaruh tidak 

langsung terhadap Pembelian Impulsif melalui Gaya Hidup 

Berbelanja, dengan demikian hipotesis (H4) dapat diterima. 

 

 t =  

  =  
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D. Pembahasan 

1. Pengaruh Motif Belanja Hedonik terhadap Gaya Hidup Berbelanja di 

Gerai Pull & Bear Ambarrukmo Plaza Yogyakarta. 

       Kosyu dkk. (2014) berpendapat bahwa 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. 

       Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) dalam penelitian 

ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

motif belanja hedonik terhadap gaya hidup berbelanja. Hal tersebut 

terbukti dengan nilai koefisien jalur (β) sebesar 0,758 dengan hasil 

signifikansinya 0,000 dimana angka tersebut signifikan karena (< 0,05), 

dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 yang menyatakan bahwa “Motif 

Belanja Hedonik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Gaya Hidup 

berbelanja  di Gerai Pull & Bear Ambarrukmo Plaza Yogyakarta” 

diterima. 

       Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyningrum 

dkk. (2016), Kosyu dkk. (2014), Darma & Japarianto (2014) yang 

menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motif belanja 

hedonik terhadap gaya hidup berbelanja. 
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2. Pengaruh Motif Belanja Hedonik terhadap Pembelian Impulsif di Gerai 

Pull & Bear Ambarrukmo Plaza Yogyakarta. 

       Utami (2010) menyatakan bahwa pembelian impulsif adalah 

pembelian yang terjadi ketika konsumen melihat produk atau merek 

tertentu, lalu konsumen menjadi tertarik untuk dapat memilikinya karena 

adanya 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). 

       Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motif 

belanja hedonik terhadap pembelian impulsif. Hal tersebut terbukti dengan 

nilai koefisien jalur (β) sebesar 0,711 dengan hasil signifikansinya 0,000 

dimana angka tersebut signifikan karena (< 0,05), dan dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis 2 yang menyatakan bahwa “Motif Belanja Hedonik 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembelian Impulsif  di Gerai 

Pull & Bear Ambarrukmo Plaza Yogyakarta” diterima. 

       Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyningrum 

dkk. (2016), Kosyu dkk. (2014), Suhartini dkk. (2016), In’am dkk. (2016), 

Putri & Suharyono (2017), Ratnasari dkk. (2015) yang menyatakan 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motif belanja hedonik 

terhadap pembelian impulsif. 
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3. Pengaruh Gaya Hidup Berbelanja terhadap Pembelian Impulsif di Gerai 

Pull & Bear Ambarrukmo Plaza Yogyakarta. 

       Gaya Hidup Berbelanja diartikan keputusan pembelian kepada sebuah 

produk yang dihubungkan dengan tanggapan atau pendapat pribadi 

mereka (Tirmizi et al., 2009). Untuk memenuhi gaya hidup, konsumen rela 

mengorbankan sesuatu demi mendapatkan barang yang diinginkan dan hal 

tersebut cenderung mengakibatkan seorang konsumen melakukan 

pembelian yang tidak direncanakan sebelumnya atau pembelian impulsif 

(Pradina, 2016). 

      Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara gaya 

hidup berbelanja terhadap pembelian impulsif di Gerai Pull & Bear 

Ambarrukmo Plaza Yogyakarta. Hal tersebut terbukti dengan nilai 

koefisien jalur (β) sebesar 0,670 dengan hasil signifikansinya 0,000 

dimana angka tersebut signifikan karena (< 0,05), dan dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis 3 yang menyatakan bahwa “Gaya Hidup Berbelanja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembelian Impulsif  di Gerai 

Pull & Bear Ambarrukmo Plaza Yogyakarta” diterima. 

       Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyningrum 

dkk. (2016), Kosyu dkk. (2014), Suhartini dkk. (2016), Japarianto & 

Sugiharto (2009), In’am dkk. (2016), Pradina (2016)  yang menyatakan 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara gaya hidup berbelanja 

terhadap pembelian impulsif. 
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4. Pengaruh Motif Belanja Hedonik terhadap Pembelian Impulsif melalui 

Gaya Hidup Berbelanja di Gerai Pull & Bear Ambarrukmo Plaza 

Yogyakarta. 

       Rachmawati (2009) ketika motif belanja hedonik berdiri sendiri, maka 

setiap kenaikan atau penurunan dari motif belanja hedonik mampu 

mempengaruhi pembelian impulsif.  

       Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat (H4) dalam penelitian 

ini menunjukkan bahwa motif belanja hedonik memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap pembelian impulsif melalui variabel gaya hidup 

berbelanja sebagai variabel intervening. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa motif belanja hedonik dapat berpengaruh tidak langsung terhadap 

pembelian impulsif melalui gaya hidup berbelanja di Gerai Pull & Bear 

Ambarrukmo Plaza Yogyakarta. Hal ini terbukti dengan hasil nilai t hitung 

sebesar 6,3 yang mana lebih besar dari t tabel > (1,97) dengan tingkat 

signifikansi 0,000 < 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 yang 

menyatakan bahwa “Motif Belanja Hedonik berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pembelian Impulsif  melalui Gaya Hidup Berbelanja 

di Gerai Pull & Bear Ambarrukmo Plaza Yogyakarta” diterima. 

       Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kosyu dkk. 

(2014), Setyningrum dkk. (2016), Darma & Japarianto (2014), dan 

Cahyono (2016) yang mana ditemukan hasil pengaruh tidak langsung 

antara motif belanja hedonik terhadap pembelian impulsif melalui gaya 

hidup berbelanja.


