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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pertumbuhan bisnis ritel di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. 

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim bahwa 

pertumbuhan industri ritel di Indonesia jauh lebih baik dibanding industri ritel 

di Amerika Serikat (AS). Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey 

mengungkapkan pertumbuhan ritel di AS hanya sekitar 0,1% sedangkan di 

Indonesia diperkirakan mencapai 10%, (Sidonews.com. Diakses Rabu, 28 

Desember 2016 15:29 WIB). Roy menjelaskan secara nominal bahwa 

peningkatan 10% sama dengan Rp 200 triliun (Tempo.com. Diakses Rabu, 28 

Desember 2016 15:01 WIB). Secara tidak langsung, pertumbuhan industri 

ritel di Indonesia dapat membantu dalam peningkatan ekonomi di Indonesia. 

 Dampak peningkatan ritel di Indonesia ini berbanding lurus dengan 

pertumbuhan jumlah gerai ritel. Dalam periode lima tahun terakhir, dari tahun 

2007 – 2012 kenaikan mencapai 17,57 % per tahun. Pada tahun 2007,  jumlah 

usaha ritel di Indonesia sebanyak 10.365 gerai kemudian pada tahun 2012 

mencapai 18.152 gerai yang tersebar hampir seluruh kota di Indonesia (Brian 

& Murdiantono, 2014:2). Salah satu bisnis ritel yang sedang berkembang saat 

ini adalah pusat perbelanjaan atau mall. Hal tersebut mendorong perusahaan 

untuk berpikir tentang strategi memenangkan persaingan, salah satu cara 

adalah dengan mempertahankan konsumen. Mempertahankan konsumen 

dapat dilakukan dengan memperbarui strategi dalam memotivasi calon 

konsumen agar melakukan keputusan pembelian di mall mereka. 

 Persaingan pada bisnis ritel juga terasa di Kabupaten Gresik. 

Berdasarkan data BPS Kabupaten Gresik Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi 

di Kabupaten Gresik terlihat cukup baik beberapa tahun terakhir yaitu sebesar 

7,3 %. Kondisi ini meningkat 1,15 poin dibandingkan pada tahun sebelumnya 

yang mencapai sebesar 6,15%. Hal ini dibuktikan dengan munculnya 

beberapa toko ritel seperti, Giant, Mall Gresik, Ramayana, UD Sarikat Jaya, 

Alfamart, Indomart, Matahari Department Store dan Ramayana Department 



 

2 
 

Store. Untuk memenangkan persaingan bisnis Ritel, masing-masing 

Department Store harus mampu mempertahankan konsumen mereka. Pada 

penelitian ini, peneliti akan lebih melihat fenomena yang ada pada Matahari 

Department Store Gresik dalam memotivasi calon konsumen melakukan 

keputusan pembelian.  

 Matahari Department Store Gresik merupakan gerai ke 116. Matahari 

Department Store cabang Gresik merupakan salah satu pusat perbelanjaan 

yang berada di lantai kedua di Plaza Gresik yang mengusung konsep lifestyle 

dan memiliki fasilitas lengkap bergaya modern, sehingga diharapkan dapat 

menambah kenyamanan berbelanja para pelanggan di sekitar Kabupaten 

Gresik (Matahari.co.id, Diakses 20 Juni 2017). Matahari Department Store 

Gresik menawarkan beberapa merek ternama dengan kualitas produk berkelas 

nasional dan internasional. Beberapa brand tersebut adalah: Puricia Luire, 

Eprise, Rosetz, Noir sur blanc, simplicity, triset expend, bodytalk, Graphis, 

hasenda, esprit, puma, superhero, watchout, LEA, FILA, dll. 

 Matahari Department Store Gresik menyediakan perlengkapan fashion, 

aksesoris, kecantikan dan kesehatan bagi pria dan wanita hingga peralatan 

rumah tangga. Kiprah Matahari Department Store dalam menggeluti industri 

ritel jelas tidak bisa dipandang sebelah mata, perusahaan yang didirikan pada 

Tahun 1958 hingga saat ini berdiri. Akhir Tahun 2015, Matahari memilki 142 

gerai di 66 kota di seluruh Indonesia. Kepemilikan saham publik meningkat 

menjadi 79,52% dan dividen tunai yang dibagikan oleh Matahari naik 

menjadi Rp 851,4 miliar atau naik dari 40% menjadi 60% dari laba bersih 

(Matahari.co.id, Diakses 20 Juni 2017). 

 Matahari Department Store meraih Indonesia WOW Brand Award 

2017 untuk kategori department store, Pengukuran yang digunakan dalam 

menentukan WOW Brand adalah dari kemampuan suatu merek untuk 

mengubah konsumen yang sadar dalam melakukan tindakan dengan membeli   

dan menganjurkan atau merekomendasikan merek tersebut kepada orang 

sekitarnya (Bisnis.com. Diakses 12 September 2014 13:19 WIB). Selain itu 

juga Matahari Departement Store merupakan tiga peritel teratas di Indonesia 
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dalam ajang 2016 Retail Asia-Pacific Top 500 dan merupakan ritel tebesar di 

Indonesia (Kursrupiah.net. Diakses 17 November 2016). 

 Sama halnya dengan di Kota lain, Matahari Department Store Gresik 

mempunyai keunggulan produk yang berkualitas dan selalu up to date. Selain 

itu, Matahari Department Store Gresik terus mengeluarkan promosi menarik 

untuk konsumennya baik pada event-event tertentu seperti hari natal, hari 

raya idul fitri, tahun baru maupun hari-hari diluar event tersebut. Promosi 

yang dilakukan Matahari Department Store Gresik yaitu dalam bentuk 

diskon, potongan harga, harga spesial, promosi member dan lain sebagainya. 

Salah satu yang sangat digencarkan adalah melalui promosi SMS Blasting. 

Hal tersebut merupakan upaya untuk memberikan pengalaman belanja yang 

menyenangkan bagi pengunjung, sehingga mendukung pengunjung untuk 

melakukan pembelian yang tidak direncanakan sebelumnya. 

 Bayaknya promosi dan usaha yang dilakukan oleh Matahari 

Departement Store, MCC (Matahari Club Card) telah meraih peningkatan 

keanggotaan yang signifikan sejak diluncurkan pada Juni 2011, dengan 

penambahan 989.409 anggota baru di Tahun 2015 sehingga jumlah anggota 

aktif MCC per 31 Desember 2015 mencapai 3,2 juta (Matahari.co.id, Diakses 

20 Juni 2017). Hal ini merupakan bukti bahwa Matahari Department Store 

adalah pilihan masyarakat sebagai tempat berbelanja. Selain itu juga Matahari 

Department Store juga memberikan diskon pembelanjaan yang terdapat pada 

struk pembelian, seperti gift voucher Rp. 25.000 dan potongan Rp. 72.000 

yang berlaku di semua gerai Matahari Department Store. 

 Salah satu hal yang perlu diperhatikan pebisnis adalah memotivasi 

pelanggan untuk melakukan keputusan pembelian. Sedangkan keputusan 

pembelian untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan sering kali dilakukan 

secara spontan dan tiba-tiba. Ditemukan 75% pembelian di supermarket 

dilakukan secara tidak rencana (Lizamary & Edwin, 2014:80). Selain itu, 

rata-rata 64% konsumen terkadang atau selalu membeli sesuatu yang tidak 

direncanakan sebelumnya (impulse buying), sehingga hal itu berakibat 

munculnya peluang bagi peritel untuk meningkatkan penjualan dan 

memperkenalkan produk-produk baru melalui komunikasi yang efektif di 
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dalam toko dan program-program promosi (Herukalpiko, 2015:1467). 

Seorang pemasar tidak hanya mengkomunikasikan fitur dan manfaat suatu 

produk atau jasa, melainkan penting juga untuk menghubungkan produk atau 

jasa dengan pengalaman unik dan menarik. 

 Impulse buying adalah tindakan membeli dimana sebelumnya tidak 

diakui secara sadar sebagai hasil dari suatu pertimbangan atau niat membeli 

yang dilakukan oleh konsumen terbentuk sebelum memasuki gerai Matahari 

Department Store (Sinaga, 2014:82). Konsumen pada awalnya tidak memiliki 

rencana untuk membeli barang tertentu, ketika datang berbelanja pada toko 

peritel namun karena ketika melihat barang, merasa memiliki kepercayaan 

pada toko, maupun adanya informasi promosi yang diketahui menyebabkan 

konsumen melakukan pembelian. Kemampuan peritel digunakan untuk 

menciptakan perilaku impulse buying, agar mampu meningkatkan pendapatan 

penjualan, yang membuat adanya keuntungan untuk meningkatkan perputaran 

penjualan guna menjadi modal penting untuk mencapai keunggulan bersaing. 

 Menurut penelitian Lizamary & Edwin (2014:80) Hedonic shopping 

value memainkan peran penting dalam impulse buying. Hedonic value berasal 

dari stimulasi afektif dari konsumen, ketika konsumen mengandalkan respon 

emosional saat berbelanja selain itu suasana hedonic yang diciptakan para 

retailer dimaksudkan untuk menarik pengunjung dan membuat mereka puas, 

sehingga konsumen betah dan beralama-lama dalam gerai. Menurut Babin 

dkk mengungkapkan bahwa hedonic shopping value merupakan sebuah 

hiburan dan emosional yang dirasakan melalui kegiatan berbelanja 

(SWAonline. Diakses 15 Juni 2015) sedangkan Hedonic Motivation 

merupakan suatu kegiatan yang didorong dengan perilaku yang berhubungan 

dengan panca indera, khayalan dan emosi yang menjadikan kesenangan dan 

kenikmatan sebagai tujuan utama hidup (Lizamary & Edwin, 2014:81). Oleh 

karena itu masyarakat modern belanja tidak hanya untuk memenuhi 

kebutuhan pokok, melainkan juga memenuhi kebutuhan hedonik yaitu 

kebutuhan akan kesenangan dalam diri sendiri.  

 Belanja yang telah menjadi kenikmatan tersendiri bagi sebagian orang 

menjadi salah satu pendorog terjadinya Hedonic Shopping Motivation. 



 

5 
 

Hedonic Shopping Motivation diartikan sebagai motivasi seseorang untuk 

berbelanja berdasarkan respon emosional, kesenangan indera, khayalan dan 

pertimbangan estetika. Mereka juga menggolongkan motivasi hedonis ke 

dalam enam kategori, yaitu adventure shopping motivation, gratification 

shopping motivation, role shopping motivation, value shopping motivation, 

social shopping motivation dan idea shopping motivation, sehingga dari enam 

kategori tersebut dijadikan sebagai variabel dari hedonic shopping motivation 

(Wira dkk, 2013:242). 

 Motivasi merupakan salah satu psikologi konsumen dalam 

mempengaruhi pengambilan keputusan, antara pria dan wanita dalam 

mengambil keputusan pembelian itu berbeda (Wira dkk, 2013:242). Hasil 

penelitian Nielsen menunjukan bahwa hampir semua negara di dunia antara 

perempuan dan laki-laki yaitu perempuan yang lebih hebat dalam berbelanja 

dan lebih peduli tentang pilihan selain mempertimbangkan harga dan promosi 

(www.nielsen.com. Diakses 19 Maret 2014). Laki-laki lebih self-expresive 

dan diarahkan sedangkan perempuan cenderung lebih banyak mengambil data 

untuk membantu mencapai tujuan (Kotler & Keller, 2012:238). Oleh sebab 

itu Gender diperlakukan sebagai dummy variabel karena adanya hedonic 

motivation yang berbeda antara pria dan wanita dalam mengkonsumsi suatu 

produk. 

 Penelitian tentang hedonic shopping motivation difokuskan pada 

pembuktian ada atau tidaknya pengaruh hedonic shopping motivation yang 

terdiri dari adventure shopping motivation, gratification shopping motivation, 

role shopping motivation, value shopping motivation, social shopping 

motivation dan idea shopping motivation terhadap Impulse buying. 

Berdasarkan latar belakang dan subjek penelitian yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul: 

“Pengaruh  Hedonic Shopping Motivations terhadap Impulse Buying 

dengan Gender sebagai Dummy Variable (Studi pada Pelanggan 

Matahari Department Store Gresik)”. 

http://www.nielsen.com/
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah adventure shopping motivation berpengaruh signifikan terhadap 

impulse buying? 

2. Apakah gratification shopping motivation berpengaruh signifikan 

terhadap impulse buying? 

3. Apakah role shopping motivation berpengaruh signifikan terhadap 

impulse buying? 

4. Apakah value shopping motivation berpengaruh signifikan terhadap 

impulse buying? 

5. Apakah social shopping motivation berpengaruh signifikan terhadap 

impulse buying? 

6. Apakah idea shopping motivation berpengaruh signifikan terhadap 

impulse buying? 

7. Apakah gender berpengaruh signifikan terhadap impulse buying? 

 

1.3 Batasan masalah 

 Adapun batasan-batasan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini hanya 

dilakukan pada Pelanggan Matahari Departement Store Gresik yang 

melakukan belanja di Matahari Departement Store Gresik. 

 

1.4 Tujuan  

Sesuai dengan perumusan masalah yang diajuakan, adapun tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan dari adventure shopping 

motivation terhadap impulse buying. 

2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan dari gratification shopping 

motivation terhadap impulse buying. 

3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan dari role shopping motivation 

terhadap impulse buying. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh signifikan dari value shopping motivation 

terhadap impulse buying. 

5. Untuk mengetahui pengaruh signifikan dari social shopping motivation 

terhadap impulse buying. 

6. Untuk mengetahui pengaruh signifikan dari idea shopping motivation 

terhadap impulse buying. 

7. Untuk mengetahui pengaruh signifikan dari gender terhadap impulse 

buying 

 

1.5 Manfaat 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis 

maupun praktis yang berkaitan dengan Pengaruh  Hedonic Shopping 

Motivations terhadap Impulse Buying dengan Gender sebagai Dummy 

Variable sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi 

sarana atau alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang 

manajemen pemasaran khususnya perilaku konsumen yang berkaitan dengan 

impulse buying. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pihak-pihak 

terkait sebagai bahan perbandingan atau referensi dalam ilmu pengetahuan 

secara umumnya dan ilmu manajemen pemasaran pada khususnya. 
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