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HALAMAN MOTTO

MAN JADDA WAJADA
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil”
-Pepatah Arab-

IT IS WHAT IT IS.
IT WAS WHAT IT WAS.
IT WILL BE WHAT IT WILL BE.
DON’T STRESS IT.
-Dulce Ruby-

LITTLE PROGRESS EACH DAY ADDS UP TO BIG RESULTS.
-The Comics Vibe-

TO BE GOOD AT ANYTHING, YOU HAVE TO MAKE A
ROUTINE OF IT.
-Markus Almond-

DON’T TTHINK TOO MUCH. JUST DO WHAT MAKES YOU
HAPPY.
-The Good Quote-
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HUBUNGAN ANTARA STORE ENVIRONMENT PERCEPTION, SELFCONTROL DAN IMPULSIVE BUYING PRODUK FASHION PADA
WANITA BEKERJA

Della Virlya Gisa
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara store environment perception, selfcontrol dan impulsive buying produk fashion pada wanita bekerja. Hipotesis dari penelitian ini
adalah ada hubungan positif yang signifikan antara store environment perception dan impulsive
buying, dan ada hubungan negatif yang signifikan antara self-control dan impulsive buying. Jenis
penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode korelasional. Subjek dalam penelitian ini berjumlah
140 dengan rentang usia 22-35 tahun. Data diperoleh dari hasil skala online yang telah disebarkan
secara random. Reliabilitas skala store environment perception, self-control dan impulsive buying
diuji menggunakan teknik Alpha Cronbach. Skala store environment perception memiliki koefisien
Alpha sebesar 0,831, skala self-control memiliki koefisien Alpha sebesar 0,786 dan skala impulsive
buying memiliki koefisien Alpha sebesar 0,870. Berdasarkan hasil uji normalitas, data impulsive
buying, store environment perception dan self-control tidak termasuk dalam distribusi normal. Hasil
uji linearitas menunjukkan bahwa store environment perception tidak memiliki hubungan yang
linear dengan impulsive buying. Akan tetapi, hasil uji linearitas pada self-control memiliki hubungan
yang linear dengan impulsive buying. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan
pengujian Spearman’s Rho dalam program SPSS for windows versi 16.0 karena sebaran datanya
tidak normal. Hasil korelasi antara store environment perception dengan impulsive buying sebesar
-0,135 dengan p = 0,056 (p > 0,05), yang berarti bahwa tidak ada hubungan positif yang signifikan
antara store environment perception dengan impulsive buying. Hasil korelasi antara self-control
dengan impulsive buying sebesar -0,421 dengan p = 0,000 (p < 0,05), yang berarti bahwa ada
hubungan negatif yang signifikan antara self-control dengan impulsive buying.

Kata kunci : store environment perception, self-control, impulsive buying, wanita bekerja
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CORELATION BETWEEN STORE ENVIRONMENT PERCEPTION, SELF-CONTROL
AND IMPULSIVE BUYING FASHION PRODUCTS IN WORKING WOMEN

Della Virlya Gisa
ABSTRACT
This study was aimed to investigated the correlation between store environment perception, self-control and
impulsive buying fashion products in working women. The hypothesis of this study proposed that there was a
positive correlation between store environment perception and impulsive buying, and there was a negative
correlation between self-control and impulsive buying. Using a quantitative research with a correlation method,
the subjects in this study were 140 with an age range of 22-35 years. Data obtained from online scale results that
have been distributed randomly. Store environment perception, self-control and impulsive buying was tested using
the Alpha Cronbach method. The store environment perception scale had 0,831 of Alpha coefficient, the selfcontrol scale had 0,786 of Alpha coefficient and the impulsive buying scale had 0,870 of Alpha coefficient. Based
on the results of the normality test, impulsive buying data, store environment perception data and self-control
data were not included as normal. The results of linearity test showed that store environment perception didn’t
have a linear correlation with impulsive buying. However, self-control have a linear correlation with impulsive
buying. The data analysis technique in this research using Spearman’s Rho testing in the program of SPSS for
Windows version 16.0 because the data distribution wasn’t normal. The results of correlation between store
environment perception and impulsive buying is -0,135 with p = 0,056 (p > 0,05), which mean that there was no
positive significant correlation between store environment perception and impulsive buying. The results of
correlation between self-control and impulsive buying is -0,421 with p = 0,000 (p < 0,05), which that there was
a negative significant correlation between self-control and impulsive buying.

Keyword : store environment perception, self-control, impulsive buying, working women
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Fenomena impulsive buying biasanya terjadi pada usia remaja karena
kematangan emosi pada usia tersebut belum stabil (Diba, 2014). Sedangkan,
hasil penelitian Wood (1998) menyatakan bahwa pembelian impulsif
meningkat pada usia 18 hingga 39 tahun, padahal pada usia tersebut sudah
masuk dalam masa dewasa awal dan individu seharusnya memiliki kontrol
diri yang baik. Individu dewasa awal juga seharusnya sudah dapat berpikir
reflektif dan menekankan pada logika kompleks serta melibatkan intuisi dan
emosi jika dilihat dari perkembangan kognitifnya (Papalia, Olds, & Feldman,
2009).
Dari uraian tersebut, muncul pertanyaan “mengapa usia dewasa awal
impulsive buying bisa meningkat ?”. Hal tersebut mungkin dikarenakan
wanita dewasa awal sudah bekerja dan memiliki pendapatan sendiri, sehingga
mereka dapat menghabiskan uang dengan membeli produk fashion yang
mereka inginkan (Ihalaw, 2003 dalam Puspitasari, 2010; Levy & Weitz,
2009). Ditambah lagi pentingnya penampilan pakaian pada wanita bekerja
mampu memberikan suatu keberhasilan dalam hubungan sosial dan berbagai
kegiatan (Mapiarre, 1983) sehingga mereka merasa tidak mampu
mengendalikan diri ketika melihat sebuah produk yang disukainya dan
melakukan pembelian impulsif (Sultan, 2007 dalam Astari & Widagda,
2014). Hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara pada tiga subjek
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wanita bekerja yang belum menikah, yang dilakukan pada 23 Agustus 2016.
Subjek pertama, kedua dan ketiga melakukan impulsive buying ketika sedang
berjalan-jalan di suatu mall. Subjek pertama, menceritakan bahwa merasa
tertarik pada sebuah pakaian karena modelnya bagus dan saat itu pula subjek
langsung membeli pakaian tersebut. Ketika subjek telah sampai di rumah dan
ia mencoba memakai pakaian tersebut, subjek merasa bahwa bahan dari
pakaian itu kurang bagus sehingga subjek tidak memakai pakaian itu lagi.
Subjek merasa uangnya terbuang sia-sia karena kurang bisa mengontrol
dirinya saat berbelanja.
Subjek kedua, menceritakan ia melakukan impulsive buying karena
tergoda oleh ajakan temannya yang membeli sebuah pakaian dan harganya
cukup mahal. Setelah sampai di rumah, subjek merasa menyesal karena telah
membeli barang tersebut dan menghabiskan uang secara sia-sia.
Sedangkan subjek ketiga, menceritakan ia membeli sebuah pakaian yang
modelnya ia sangat suka tapi tidak tersedia ukuran yang sesuai dengan
tubuhnya, yang tersedia hanya satu ukuran diatasnya. Subjek merasa ingin
memiliki pakaian tersebut karena ia sangat tertarik dengan model pakaiannya,
akhirnya ia pun tetap membeli pakaian tersebut walaupun ukuran pakaiannya
lebih besar. Beberapa hari kemudian ketika subjek akan pergi dan ingin
memakai pakaian tersebut, ia mencoba memakainya, namun pakaian tersebut
teralu besar ditubuhnya sehingga terlihat kurang cocok. Setelah itu, ia tidak
memakai pakaian itu karena kebesaran. Subjek merasa membeli pakaian
tersebut hanya untuk memenuhi hasrat keinginan sesaat dan ia merasa
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menyesal karena membeli suatu barang tanpa pertimbangan. Berdasarkan
hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa perilaku tersebut termasuk
perilaku impulsive buying dikarenakan terjadinya keputusan pembelian secara
spontan.
Verplanken dan Herabadi (2001) mendefinisikan impulsive buying
sebagai pembelian yang tidak rasional, pembelian yang cepat dan tidak
direncanakan yang diikuti oleh adanya konflik pikiran serta dorongan
emosional. Sedangkan, Rook dan Fisher (1995) menyatakan bahwa
pembelian impulsif diartikan sebagai kecenderungan konsumen untuk
membeli secara spontan, refleks, tiba-tiba, dan otomatis. Senada dengan
Murray (dalam Dholakia, 2000) yang berpendapat bahwa impulsive buying
dapat didefinisikan sebagai kecenderungan individu untuk membeli secara
spontan, reflektif, atau kurang melibatkan pikiran, segera, dan kinetik.
Individu yang sangat impulsif lebih mungkin terus mendapatkan stimulus
pembelian yang spontan, daftar belanja lebih terbuka, serta menerima ide
pembelian yang tidak direncanakan secara tiba-tiba. Rahmasari (2010)
menyatakan bahwa impulse buying adalah proses pembelian suatu barang, di
mana konsumen tidak memiliki keinginan untuk membeli sebelumnya. Dari
definisi tersebut dapat diketahui bahwa impulsive buying merupakan perilaku
konsumtif yang dilakukan secara spontan, cepat, dan kurang melibatkan
pikiran.
Jika perilaku impulsive buying terjadi secara terus-menerus maka akan
memberikan dampak kepada individu. Neufeldt (dalam Zebua & Nurdjayadi,
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2001)

menyatakan

bahwa

kecenderungan

pembelian

impulsif

menggambarkan tindakan yang tidak rasional, sehingga secara ekonomis
dapat menimbulkan pemborosan dan ketidakefisian biaya. Pembelian
impulsif juga memiliki konsekuensi negatif yakni kekecewaan yang diterima
antara lain: kesulitan keuangan, kekecewaan dikarenakan membeli tidak
sesuai kebutuhan dan mendapat ketidaksetujuan atas barang yang dibeli oleh
teman atau orang tua (Rook, 1987).
Dampak jangka panjang dari impulsive buying pada wanita bekerja yang
belum mampu mengatur keuangan/finansialnya

yaitu mengakibatkan

kurangnya tabungan, asuransi, dan investasi (Mokhtar, Husniyah, Sabri &
Talib, 2015; Falahati, 2013 dalam Yolanda & Rembulan, 2017). Selain itu,
individu yang memiliki permasalahan finansial akan berdampak pada kinerja
dan keadaan psikologis. Penelitian yang dilakukan oleh Barclays (2014)
menyatakan bahwa individu yang memiliki kesulitan finansial seringkali
mengganggu pekerjaan mereka dan membuat produktivitas kerja mereka
menurun. Menurut Gorviewski, Bakker, Schaufeli, van der Veen dan Giesen
(2010) mengemukakan bahwa buruknya keadaan finansial akan membawa
kesulitan dalam hidup individu yang akan mengarah pada gejala-gejala
depresi.
Rodin (dalam Utami & Sumaryono, 2008) menyatakan bahwa
kecenderungan untuk melakukan pembelian impulsif sebenarnya bisa
dikurangi, apabila seseorang memiliki sistem pengendalian yang berasal
dalam dirinya (kontrol diri). Self-control (kontrol diri) adalah kemampuan
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untuk membimbing tingkah laku sendiri dalam artian kemampuan seseorang
untuk menekan atau merintangi impuls-impuls atau tingkah laku impulsif
(Chaplin, 2008). Syamsul (2010) berpendapat bahwa self-control merupakan
kemampuan individu untuk mengendalikan dorongan-dorongan, baik dari
dalam diri maupun dari luar diri individu. Individu yang memiliki
kemampuan kontrol diri akan membuat keputusan dan mengambil langkah
tindakan yang efektif sehingga menghasilkan sesuatu yang diinginkan dan
menghindari akibat yang tidak diinginkan, serta dapat mempertimbangkan
konsekuensi jangka panjang (Syamsul, 2010; Rey, 2011 dalam Ursia,
Siaputra & Sutanto, 2013).
Self-control merupakan salah satu dari faktor internal yang dapat
mendorong seseorang untuk melakukan impulsive buying (Rahmasari, 2010).
Selain itu, yang termasuk dalam faktor internal yaitu suasana hati (Rahmasari,
2010), kepribadian konsumen, jenis kelamin, usia, status perkawinan,
penghasilan, pekerjaan, dan pendidikan (Loudon & Bitta, 1993), gaya hidup,
dan pengetahuan yang merupakan hasil dari pengalaman atau informasi dari
lingkungan (teman atau keluarga) untuk menetapkan keputusan pembelian
(Kotler & Amstrong, 2001 dalam Heni, 2013). Sedangkan faktor eksternal
diantaranya, store environment, personal selling skill, dan in store promotion
(Rahmasari, 2010), karakteristik produk, serta faktor marketing (Loudon &
Bitta, 1993).
Store environment merupakan salah satu pemasaran ritel yang terkait
dalam penciptaan suasana belanja (Coley & Burgess, 2003 dalam Yistiani,
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Yasa & Suasana, 2012). Store environment yang dirancang dengan baik akan
dapat menciptakan emosi-emosi yang kondusif untuk berbelanja (Dune &
Lusch, 2005). Melalui elemen-elemen yang ada dalam store environment,
dapat menciptakan stimuli-stimuli yang akan memicu atau mengerakkan
pelanggan untuk membeli lebih banyak barang diluar yang mereka
rencanakan (Solomon, 2007). Hal tersebut dikarenakan konsumen tertarik
melihat barang-barang dagangan yang terpajang menarik (Bong, 2013).
Berdasarkan hasil penelitian POPAI (Point of Purchase Advertising Institute,
2007) sebesar 75% keputusan pembelian dilakukan di dalam toko adalah
pembelian impulsif. Adanya perilaku pembelian tanpa rencana atau impulsive
buying justru akan membawa keuntungan pada toko karena perilaku
impulsive buying memberikan kontribusi pendapatan pada toko (Bong, 2013).
Umumnya, keputusan pembelian dilakukan oleh orang-orang yang cukup
mempunyai pendapatan, serta perilaku konsumen yang konsumtif terjadi pada
orang yang sudah bekerja dan memiliki kemampuan finansial yang tinggi
(Ihalaw, 2003 dalam Puspitasari, 2010). Hal tersebut nampak pada wanita
dewasa awal yang belum menikah karena banyak waktu yang digunakan dan
banyak uang yang dikeluarkan untuk membeli pakaian dan perhiasan
(Mapiarre, 1983).
Pakaian merupakan salah satu dari karakteristik produk fashion yang
sering dibeli, karakteristik produk fashion lainnya mencakup topi, tas, kaus
kaki, juga semua aksesori seperti ikat pinggang (Ma’ruf, 2006). Berdasarkan
hasil survei yang dilakukan oleh majalah Femina mengenai produk yang
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paling digemari wanita, sebanyak 37% responden membeli produk pakaian,
seperti baju dan celana karena itu merupakan kebutuhan primer sehingga
selalu dibutuhkan. Sebanyak 24% responden membeli sepatu, lalu 17%
responden membeli jam tangan, 16% responden paling suka membeli tas dan
sunglasses sebanyak 6% responden (www.femina.co.id, 2017). Dengan
demikian, dapat diketahui bahwa wanita senang berbelanja produk fashion,
terutama pakaian. Produk fashion juga merupakan hal yang penting bagi
wanita bekerja karena dapat menunjang penampilan mereka saat bekerja.
Wanita juga pebelanja hedonis dibandingkan dengan pria karena wanita
cenderung lebih banyak dipengaruhi oleh sisi emosionalitas dibandingkan
rasionalitas, maka lebih besar kemungkinannya untuk melakukan impulsive
buying (Kusumowidagdo, 2010; Astari & Widagda, 2014) sehingga wanita
sering dijadikan target pemasaran dari suatu ritel atau toko.
Setelah

meninjau

penjelasan

tersebut,

peneliti

tertarik

untuk

membuktikan apakah ada hubungan antara store environment perception,
self-control dan impulsive buying produk fashion. Seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya bahwa produk fashion merupakan produk yang paling
banyak dibeli secara impulsif.

B. Rumusan Masalah
Apakah ada hubungan antara store environment perception, self-control
dan impulsive buying produk fashion.
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C. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui hubungan antara store environment perception, selfcontrol dan impulsive buying produk fashion pada wanita bekerja.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan
ilmu psikologi, khususnya untuk Psikologi Konsumen yang terkait tentang
store environment perception, self-control dan impulsive buying produk
fashion pada wanita bekerja.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan
evaluasi diri bagi wanita bekerja terkait self-control dan perilaku belanja
mereka.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. IMPULSIVE BUYING
1. Definisi Impulsive Buying
Peneliti dan praktisi telah tertarik pada bidang impulse buying selama
enam puluh tahun terakhir. Penelitian pertama dilakukan oleh Clover
(1950) yang memfokuskan pada produk untuk menentukan pembelian
impulsif (impulsive buying). Studi sebelumnya tidak termasuk meneliti
konsumen dan sifat-sifat pribadinya sebagai faktor yang mempengaruhi
pembelian impulsif.
Penelitian selanjutnya yang dikembangkan oleh Stern (1962),
memberikan kerangka dasar mengenai pembelian impulsif dengan
mengelompokkan beberapa perilaku pembelian, seperti pembelian yang
direncanakan, pembelian tanpa rencana, atau dorongan. Pembelian yang
direncanakan

memakan

waktu

untuk

mencari

informasi

dengan

melibatkan pengambilan keputusan yang rasional, sedangkan pembelian
tanpa rencana mengacu pada semua keputusan belanja yang dibuat tanpa
perencanaan sebelumnya.
Pembelian impulsif (impulsive buying) dibedakan dari pembelian
tanpa rencana yaitu dalam hal pengambilan keputusan yang cepat. Selain
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menjadi tidak direncanakan, sebuah pembelian impulsif juga melibatkan
dorongan secara tiba-tiba, kuat, dan tak tertahankan untuk membeli.
Stern (1962) juga menyatakan bahwa pembelian tanpa rencana sering
digunakan sebagai sinonim dari pembelian impulsif di dalam literatur.
Penelitian menemukan bahwa perilaku pembelian impulsif biasanya dapat
dikategorikan sebagai pembelian tanpa rencana tapi pembelian tanpa
rencana tidak selalu menjadi kategori dari pembelian impulsif (Kacen &
Lee, 2012; Kollat & Willet, 1969; Vergahen & van Dolen, 2011; Zhang et
al., 2010, dalam Amos, Holmes & Keneson, 2013). Logika dibalik
perbedaan tersebut terletak pada kenyataan bahwa pembelian tanpa
rencana terjadi hanya karena konsumen memiliki kebutuhan suatu produk
tetapi gagal untuk menempatkan aitem tersebut ke dalam daftar belanjaan.
Pembelian tanpa rencana mungkin tidak disertai oleh dorongan yang kuat
atau emosi positif yang biasanya berhubungan dengan membeli secara
spontan.
Menurut Verplanken dan Herabadi (2001) beberapa orang sering
menjadi impulse buyer dan melakukannya setiap kali ada kesempatan,
sementara yang lain jarang membeli apapun tanpa pertimbangan yang
menyeluruh.
Stern (1962) memperkenalkan konsep mengenai impulse purchase
sebagai pembelian produk baru atas dasar sugesti diri tetapi tanpa
pengalaman sebelumnya. Han, Morgan, Kotsipulo dan Kang-Park (1991)
menjelaskan bahwa orientasi pada pakaian sebagai jenis dorongan di mana
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pembelian dimotivasi oleh diri untuk membeli produk fashion baru. Dalam
kasus impulsive buying yang orientasinya pada pakaian, pembelanja tidak
memiliki pengalaman sebelumnya dengan produk baru. Selain itu,
Verplanken,

Trafimow,

mengemukakan

bahwa

Khusid,
impulsive

Holland
buying

dan
dapat

Steentjes

(2009)

mengklarifikasi,

menegaskan, atau mengekspresikan aspek identitas seseorang, misalnya
karena produk tersebut melambangkan kelompok sosial atau gaya hidup
yang dicita-citakan. Hal tersebut dikarenakan konsep diri kita terdiri dari
banyak identitas sehingga produk dapat berfungsi sebagai simbol.
Rook (1987) berpendapat bahwa selama pembelian impulsif,
konsumen mengalami keinginan sesaat, kuat dan gigih. Hal itu ditandai
dengan dorongan membeli yang tidak diinginkan, reaksi non-reflektif yang
terjadi setelah terkena rangsangan dari dalam toko. Akan tetapi, hal
tersebut berbeda dengan pendapat Engel dan Blackwell (1982) yang
menyatakan bahwa pembelian impulsif merupakan tindakan yang tidak
disadari yang terbentuk sebelum memasuki toko.
Rook (1987) mendefinisikan pembelian impulsif adalah kuat dan
adanya dorongan terus-menerus untuk membeli sesuatu secara segera.
Pada tahun 1993, definisi impulsive buying dikembangkan kembali oleh
Rook dan Gardner, impulsive buying sebagai perilaku yang tidak
direncanakan yang melibatkan keputusan secara cepat dan kecenderungan
untuk segera membeli produk. Hal tersebut sejalan dengan Block dan
Morwitz (1999) yang berpendapat bahwa definisi pembelian impulsif
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(impulsive buying) adalah konsumen yang membeli item dengan sedikit
atau tidak adanya pertimbangan dan secara tiba-tiba dengan adanya
dorongan yang kuat.
Kacen dan Lee (2002) menyatakan bahwa perilaku impulsif lebih
membangkitkan gairah dan tak tertahankan tetapi kurang pertimbangan
jika dibandingkan dengan perilaku pembelian yang direncanakan. Senada
dengan Verplanken dan Herabadi (2001) yang mendefinisikan impulsive
buying sebagai pembelian yang tidak rasional, pembelian yang cepat dan
tidak direncanakan yang diikuti oleh adanya konflik pikiran serta
dorongan emosional. Selain itu, Verplanken dan Herabadi (2001)
berpendapat bahwa pembelian impulsif juga berkaitan dengan orang yang
ingin melarikan diri dari konsep diri negatif seperti rendah diri, perasaan
atau suasana hati yang negatif.
Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijelaskan, maka dapat
disimpulkan bahwa pembelian impulsif (impulsive buying) merupakan
perilaku pembelian yang melibatkan pengambilan keputusan secara cepat,
spontan, adanya dorongan yang kuat untuk membeli suatu produk, dan
tanpa ada pertimbangan yang matang.

2. Aspek-aspek Impulsive Buying
Impulsive buying mencakup dua elemen. Pertama, kurangnya
perencanaan dan pertimbangan mengenai pembelian produk yang dibeli
secara impulsif (Verplanken & Aarts, 1999 dalam Verplanken &
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Herabadi, 2001). Kedua, respon emosional. Respon emosional mungkin
muncul sebelum, bersamaan dengan, atau setelah pembelian yang tidak
direncanakan. Emosi yang paling menonjol, yang biasanya menyertai
pembelian impulsif adalah kesenangan dan kegembiraan. Selain itu,
penyesalan mungkin dialami setelah melakukan pembelian impulsif,
misalnya mengenai uang yang tidak perlu dikeluarkan (Dittmar & Drury,
2000 dalam Verplanken & Herabadi, 2001). Dengan demikian,
Verplanken dan Herabadi (2001) mengemukakan dua aspek pembelian
impulsif, yaitu:
a. Aspek Afektif
Aspek afektif berkaitan dengan emosi, perasaan senang, gembira,
dan adanya dorongan yang muncul untuk segera memiliki sesuatu yang
disukai tanpa adanya perencanaan sebelumnya. (Verplanken &
Herabadi, 2001). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Coley dan
Burgess (2003) yang menyatakan bahwa konsumen akan melakukan
pembelian ketika melihat suatu produk dan memiliki perasaan senang
terhadap produk tersebut, bersemangat untuk memilikinya, serta merasa
harus membeli produk tersebut untuk memuaskan diri.
Beberapa peneliti menjelaskan bahwa kekuatan aspek afektif ini
dikarenakan pembeli memiliki mood yang positif. Mood positif dapat
mendorong seseorang untuk melakukan pembelian impulsif. Mood
positif seperti perasaan suka atau tertarik, senang, loyal, bersemangat
dan merasa berharga ketika melakukan pembelian impulsif (Rook,
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1987; Rook & Gardner dalam Herabadi dkk, 2009; Coley & Burgess,
2003). Akan tetapi, akibat kurangnya kontrol diri maka seseorang dapat
merasakan penyesalan setelah membeli suatu produk (Verplanken &
Herabadi, 2001). Ketika pembelian yang tidak terencana telah
dilakukan, konsumen akan memunculkan perasaan menyesal, misalnya
membuang-buang uang dengan membeli produk yang tidak bermanfaat
(Dittmar & Drury, 2000).

b. Aspek Kognitif
Verplanken dan Herabadi (2001) menyatakan bahwa aspek kognitif
yang dimaksud adalah tidak adanya pertimbangan dan perencanaan
serta alasan untuk melakukan pembelian suatu barang. Pembeli terfokus
pada harga dari suatu produk dan keuntungan yang diperoleh ketika
membeli produk tersebut (Herabadi, Verplanken & Knippenberg,
2009). Contohnya, ketika ada suatu produk branded memiliki harga
yang tinggi tetapi mendapatkan diskon yang cukup besar, maka proses
kognitif pada individu yang impulsif akan bekerja ketika pembeli
melihat produk tersebut, ada keinginan secara tiba-tiba untuk memiliki
produk tersebut tanpa adanya pemikiran yang matang sehingga secara
cepat pembeli memutuskan untuk memilikinya (Coley & Burgess,
2003).
Engel dan Blackwell (1995) menyatakan konsumen dianggap
sebagai pemikir logis dan rasional disertai evaluasi kognitif saat
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memutuskan tingkah laku pembelian. Namun tidak demikian pada
perilaku impulsive buying, konsumen justru tidak menggunakan aspek
kognitifnya secara tajam untuk mempertimbangkan untung rugi yang
akan diperoleh dari tindakan pembelian yang dilakukan. Coley (2002)
mengungkapkan bahwa proses kognitif terdiri dari tiga komponen.
Pertama, cognitive deliberation adalah keadaan di mana konsumen
merasakan sebuah dorongan untuk bertindak (membeli) tanpa adanya
pertimbangan ataupun memikirkan konsuekuensi dari tindakannya
tersebut. Kedua, unplanned buying adalah keadaan di mana konsumen
kurang atau tidak memiliki rencana yang jelas ketika berbelanja.
Ketiga, disgreed for future adalah keadaan di mana konsumen yang
melakukan impulsive buying tidak memikirkan atau mengabaikan masa
depan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Impulsive Buying
Beberapa tokoh mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi
impulsive buying. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua, yaitu faktor
internal dan faktor eksternal, yakni sebagai berikut:
a. Faktor Internal
Pada faktor internal ini biasanya berkaitan dengan suasana hati,
seperti mood konsumen dapat mempengaruhi impulsive buying. Hal
tersebut dikarenakan jika konsumen memiliki mood positif biasanya
merasa senang, merasa berharga, lebih mudah tertarik, bersemangat,
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dan loyal ketika melakukan impulsive buying (Rahmasari, 2010;
Verplanken & Herabadi, 2001). Selain itu, kepribadian konsumen juga
dapat mempengaruhi perilaku impulsive buying (Loudon & Bitta, 1993)
dan kebiasaan berbelanja konsumen yang bersifat hedonis (Rahmasari,
2010).
Baumeister

(2002)

menyatakan

bahwa

self-control

dapat

mempengaruhi impulsive buying. Individu yang memiliki self-control
rendah, maka ia kurang dapat menahan setiap stimulus yang
mendukung untuk melakukan impulsive buying, mudah dipengaruhi dan
tidak dapat mengelola dirinya sehingga impulsive buying dapat terjadi.
Sedangkan individu yang memiliki self-control tinggi, maka ia akan
memilih produk sesuai kebutuhan jangka panjang.

b. Faktor Eksternal
Faktor eksternal yang mempengaruhi impulsive buying adalah store
environment. Melalui elemen-elemen yang ada di dalam store
environment maka dapat memicu atau menggerakan konsumen untuk
membeli lebih banyak barang di luar yang mereka rencanakan
(Rahmasari, 2010). Rook dan Hoch (1985) menekankan bahwa
impulsive buying benar-benar dimulai dengan sensasi dan persepsi
konsumen yang didorong oleh stimulus eksternal dan diikuti oleh
dorongan tiba-tiba untuk membeli.
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Xu (2007) menyatakan bahwa lingkungan toko mempengaruhi
kondisi emosional konsumen yang dapat menyebabkan impulsive
buying dalam toko. Mattila dan Wirtz (2008) menemukan bahwa
rangsangan lingkungan toko mempengaruhi secara positif perilaku
pembelian impuls terutama ketika lingkungan toko dianggap sebagai
over-stimulating hormone yaitu kegembiraan dan stimulasi. Baumeister
(2002) berpendapat bahwa gairah yang tinggi cenderung mengurangi
kemampuan orang berpikir melalui tindakan mereka yang selanjutnya
dapat meningkatkan peluang impulsive buying.
Selain itu, personal selling skill biasanya dilakukan oleh pelayan
toko atau pramuniaga. Pelayan toko membantu memberikan saran pada
konsumen yang menghadapi kesulitan terhadap keputusan pembelian
(Rahmasari, 2010). Ini menunjukkan bahwa melalui interaksi antara
konsumen dengan pelayan toko mampu mempengaruhi keputusan
konsumen dalam melakukan pembelian (Rahmasari, 2010).
In-store promotion merupakan salah satu bentuk promosi yang
dilakukan oleh peritel atau pemilik produk. Tujuannya adalah untuk
mempercepat pergerakan barang yang pada akhirnya dapat berdampak
pada penjualan. Dengan adanya in-store promotion akan menarik minat
konsumen untuk membeli produk tersebut (Rahmasari, 2010).
Sedangkan Loudon dan Bitta (1993) menjelaskan bahwa ada
banyak faktor eksternal yang mempengaruhi impulsive buying, seperti
produk yang memiliki harga murah, posisi barang yang dipamerkan dan
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lokasi toko yang menonjol, pemasangan iklan, demografis (gender,
usia, pekerjaan, status perkawinan).

B. STORE ENVIRONMENT PERCEPTION
1. Definisi Store Environment Perception
Santrock (1995) menginterpretasikan persepsi adalah tentang apa yang
diinderakan atau dirasakan. Persepsi juga melibatkan kognisi dalam
penginterpretasian terhadap informasi sensorik. Contohnya, ketika kita
mendengarkan musik, melihat cahaya atau membaca buku, mencium
wangi parfum. Hal-hal tersebut diproses sesuai dengan pengetahuan kita,
sesuai budaya, sehingga hal-hal tersebut memberikan makna terhadap
pengalaman sensorik sederhana yang disebut dengan persepsi (Solso,
Maclin & Maclin, 2007).
Crawford (1992) membuktikan bahwa munculnya pengalaman estetis
konsumen dirangsang oleh lingkungan toko yang indah. Beberapa
penelitian menemukan bahwa lingkungan ritel yang luar biasa akan
berdampak pada perilaku belanja konsumen (Chebat, JC., Sirgy, MJ., &
St-James, V., 2006; Sirgy, MJ., Grewal, D., & Mangleburg, T., 2000),
karena atribut atmosfer di toko dapat merangsang pengalaman pelanggan
dan interaksi sosial (Bonnin & Goudey, 2012). Penelitian mengenai
lingkungan toko/ritel dan perilaku konsumen yang dilakukan oleh Guenzi,
Johnson dan Castaldo (2009) menemukan bahwa lingkungan toko yang
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positif berkaitan dengan kepercayaan toko dan mengarah ke evaluasi yang
lebih positif terhadap barang dagangan.
Babin dan Babin (2001) menggambarkan lingkungan retail/toko
adalah tingkat lingkungan yang dibuat berdasarkan harapan pelanggan.
Jika pelanggan merasa nyaman dengan lingkungan mereka, maka mereka
akan melakukan pembelian berulang dan menjadi pelanggan setia.
Donovan, Rossiter, Marcoolyn dan Nesdale (1994) menyatakan bahwa
suasana toko mempengaruhi kesenangan konsumen, sehingga konsumen
dapat menghabiskan waktu dan uang (dalam Mohan, 2013). Sedangkan
Morrison, Gan, Dubelaar dan Oppewal (2011) menyatakan bahwa gairah
yang disebabkan oleh musik dan aroma/bau dapat meningkatkan kadar
kesenangan konsumen.
Selain itu, pengetahuan tentang harga dari suatu produk membuat
konsumen melakukan aktivitas pencarian suatu produk (Dickson &
Sawyer, 1990). Rangkaian pemajangan produk ternyata juga berfungsi
untuk menstimulasi minat konsumen agar membeli (Jones, Reynolds,
Weun & Beatty, 2003), sehingga pada akhirnya konsumen akan
mengambil keputusan membeli walaupun tidak direncanakan sebelumnya.
Kelebihan lingkungan toko (store environment) yaitu para produsen
dapat mengarahkan dan menarik perhatian konsumen melalui desain
ruangan, penataan barang, penciptaan suhu udara, dan pemasangan
petunjuk mengenai barang yang dijual. Lingkungan toko yang nyaman
sesuai dengan karakteristik toko akan menciptakan suasana yang baik serta
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menimbulkan kesan yang menarik dan menyenangkan bagi konsumen
sehingga mempengaruhi keputusan pembelian mereka saat berada di
dalam toko (Levy & Weitz, 2001). Akan tetapi, lingkungan toko (store
environment) juga memiliki kekurangan, yaitu para produsen akan
kesulitan untuk menciptakan lingkungan toko yang sesuai dengan persepsi
konsumen. Penciptaan lingkungan toko yang membuat konsumen merasa
tidak nyaman akan membuat konsumen merasa jenuh sehingga konsumen
enggan untuk datang kembali ke toko tersebut (Levy & Weitz, 2001).
Sipahi dan Enginoglu (2015) menyatakan bahwa ada beberapa faktor
yang mempengaruhi kualitas lingkungan toko, yaitu fitur toko (features of
store), kondisi fisik toko (physical environment), keamanan dan
kebersihan toko (security and cleaning), dan akses menuju toko
(pedesterian access). Akan tetapi, Sumiati, Rosita dan Yulianti (2015)
mengartikan faktor-faktor tersebut sebagai dimensi karena itu merupakan
bagian dari kualitas lingkungan toko. Dimensi store environment menurut
Sumiati dkk (2015) terbagi menjadi tiga, yaitu dimensi physical
environment, dimensi features of store, dan dimensi cleaning.
Baker, Parasuraman, Grewal dan Voss (2002) menyatakan bahwa
lingkungan toko terdiri dari faktor-faktor lingkungan, seperti pencahayaan,
aroma/bau dan musik; faktor-faktor sosial, merujuk kepada orang-orang
seperti pembeli lain dan penjual; dan faktor desain, seperti tata letak. Tata
letak yang dimaksud lebih mengacu kepada cara penyusunan produk, troli
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belanja, dan jarak antar rak; penyusunan berdasarkan ukuran dan bentuk
barang-barang.
Berdasarkan definisi dari beberapa tokoh tersebut, maka dapat
disimpulkan definisi store environment perception adalah pandangan
seseorang terhadap desain toko yang telah dirancang dengan baik sehingga
terciptanya suasana nyaman yang menimbulkan kesan terhadap konsumen,
serta memunculkan emosi positif yang dapat mempengaruhi keputusan
pembelian di dalam toko.

2. Dimensi Store Environment Perception
Bitner (1992) menyatakan bahwa lingkungan fisik toko penting
mempengaruhi perilaku pelanggan atau konsumen. Store environment
memiliki tiga dimensi yang dikembangkan oleh Sumiati, Rosita dan
Yulianti (2015) yang mengacu pada Sipahi dan Enginoglu (2015), yaitu:
a) Physical

Environment

yaitu

suasana

lingkungan

toko

dan

petunjuk/simbol di dalam toko.
b) Features of Store meliputi variasi produk, selera konsumen, harga
barang, desain toko dan jam operasional toko.
c) Cleaning yaitu tentang kebersihan lingkungan dan kebersihan toko.
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Menurut Bitner (1992) store environment memiliki tiga dimensi,
sebagai berikut:
a) Ambient Conditions meliputi suhu, kualitas udara, kebisingan, musik,
bau, dll.
b) Space/Function yakni tata letak, peralatan, perabot, dll.
c) Signs, Symbols & Artifacts terkait dengan papan nama, artefak pribadi,
gaya dekorasi, dll.

Liaw (2007) dan Xu (2007) menggunakan jenis-jenis store
environment yang dikemukakan oleh Baker, Parasuraman, Grewal dan
Voss (2002), yaitu: a) design factor yaitu hal-hal mengenai warna,
dekorasi, tata letak, tata produk (display) dan tanda-tanda (petunjuk
produk, harga dan papan petunjuk discount) (Baker et al., 2002). b)
ambient factor meliputi: suhu, pencahayaan, musik, kegaduhan dan
aroma/bau (Xu, 2007). c) social factor mengacu pada karyawan, meliputi:
penampilan karyawan, perilaku karyawan, jumlah karyawan dan
profesionalisme karyawan (Liaw, 2007).

3. Dampak-dampak Store Environment Perception
Menurut Watson, Clark dan Tellegen (1988) dampak atau efek adalah
perasaan yang dicirikan oleh dua dimensi, yaitu positif dan negatif.
Dampak positif yang tinggi adalah keadaan energi tinggi, konsentrasi
penuh, dan kesenangan, sedangkan dampak positif rendah terdiri dari
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kesedihan dan kelesuan. Sebaliknya, dampak negatif melibatkan perasaan
tertekan dan tidak menyenangkan yang melibatkan berbagai keadaan
afektif, seperti kemarahan, rasa bersalah, ketakutan (dalam Mohan, 2013).
Berikut adalah dampak positif dan negative dari store environment
perception:
a. Dampak Positif
Pengalaman positif timbul jika toko memudahkan konsumen untuk
menemukan produk yang mereka cari, yaitu dengan memberikan tata
letak toko yang logis (Bitner, 1992; Spies, Hesse & Loesch, 1997 dalam
Mohan, 2013). Tata letak yang baik dapat menghasilkan dan
meningkatkan

pengaruh

positif

karena

membantu

konsumen

menemukan apa yang mereka inginkan lebih cepat (Spies dkk, 1997
dalam Mohan, 2013). Selain itu, tata letak yang baik juga dapat
membuat belanja lebih menyenangkan, dengan mengurangi stres yang
dirasakan ketika belanja (Baker dkk, 2002).
Dampak positif lainnya yaitu mengenai pegawai toko, pencahayaan
dan musik. Musik yang menyenangkan dapat menghasilkan dampak
positif (Garlin & Owen, 2006 dalam Mohan, 2013). Selain itu,
pencahayaan yang dirancang dengan baik dapat membawa dimensi
untuk interior, sebagai kunci dari penjualan karena memudahkan
konsumen untuk menemukan produk yang diinginkan, menciptakan
suasana yang menyenangkan dan dapat berdampak positif (Smith, 1989
dalam Mohan, 2013). Dengan begitu, adanya pencahayaan dan musik
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dalam lingkungan toko dapat membangkitkan dampak positif pada
konsumen (Yoo dkk, 1998 dalam Mohan, 2013). Salesperson atau
pramuniaga toko juga dapat memberikan dampak positif pada
konsumen, seperti tersenyum dan selalu sedia untuk konsumen (Mattila
& Enz, 2002 dalam Mohan, 2013).

b. Dampak Negatif
Ketika lingkungan toko memutarkan musik yang keras dapat
menyebabkan ketidaknyamanan fisik pada konsumen seperti kebisingan
yang dirasakan pada telinga, hal tersebut merupakan dampak negatif
(Bitner, 1992 dalam Mohan 2013). Jika lingkungan toko yang tata
letaknya kurang baik, seperti rak berantakan, jarak antar rak terlalu
sempit dan tidak beraturan maka dapat menyebabkan dampak negatif,
yaitu meningkatkan persepsi konsumen bahwa lingkungan toko terlalu
sesak (Spies dkk, 1997; Jones, 1999 dalam Mohan 2013).

C. SELF-CONTROL
1. Definisi Self-Control
Pada studi psikologi, Freud (1930; 1949) yang menjelaskan tentang
perilaku manusia sebagai hasil dari konflik batin, yaitu id, ego dan
superego. Id dijelaskan sebagai prinsip-prinsip hedonis dari kesenangan,
rasa sakit, dan tanpa memperhatikan konsekuensi. Dengan demikian, id
adalah suatu keinginan atau dorongan yang tersembunyi di alam bawah
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sadar. Sedangkan superego, dipandang sebagai moral di lingkungan
sosial, seperti adanya prinsip moral, larangan dan perintah. Akhirnya,
Freud (1930; 1949) mengidentifikasi bahwa ego merupakan komponen
mental yang orientasinya pada realitas, di mana ego yang berusaha untuk
berkompromi antara pertentangan id dan superego (dalam Hofmann,
Friese & Strack, 2009). Studi yang dilakukan oleh Freud tersebut
merupakan awal perkembangan mengenai konsep self-control di ilmu
psikologi.
Hoch dan Loewenstein (1991) melihat self-control konsumen sebagai
konflik yang terus bergeseran antara keinginan dan kemauan. Ketika
keinginan untuk membeli produk melampaui niat konsumen. Contohnya,
saat konsumen memiliki niat hanya untuk membeli barang-barang
kebutuhan, namun terdapat suatu produk yang harganya sedang diskon.
Tawaran yang menarik tersebut membuat konsumen memiliki keinginan
untuk membeli produk tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa dua
mekanisme yang terlibat, yaitu keinginan untuk membeli dan kemampuan
untuk melakukan self-control atas dorongan yang muncul (dalam Sultan,
Joireman & Sprott, 2012).
Penelitian yang dilakukan oleh Baumeister dan Heatherton (1996) dan
Baumeister, Heatherton dan Tice (1994) memfokuskan pada kegagalan
self-control dan konsekuensi dari perilaku. Sedangkan Holton dan Shute
(2007) menyatakan bahwa masalah self-control (pengendalian diri)
melibatkan kebutuhan untuk menekan dorongan, seperti menolak
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mengkonsumsi rokok, menolak minuman alkohol atau menolak makanan
yang berlemak. Saat individu mampu mengendalikan dirinya maka ia akan
memilih imbalan yang lebih besar di masa depan (misalnya, memiliki
kesehatan yang lebih baik karena tidak mengkonsumsi makanan berlemak)
daripada memilih imbalan di masa sekarang yaitu hanya memuaskan
kesenangan sesaat (dalam Henden, 2008).
Tangney, Baumeister dan Boone (2004) memahami pengendalian diri
atau self-control memiliki potensi di seluruh perilaku manusia. Perilaku
seseorang yang memiliki self-control positif dikaitkan dengan penyesuaian
yang baik, keterikatan yang aman, dan keadaan psikologis yang
menguntungkan lainnya. Sedangkan, perilaku seseorang yang memiliki
self-control negatif dikaitkan dengan tingkat keluhan dan gejala
psikopatologis yang meningkat, serta meningkatnya kerentanan terhadap
berbagai penyalahgunaan zat dan gangguan makan.
Zhu (2004) menyatakan bahwa konsep self-control adalah bentuk
khusus dari sebuah kontrol yang melibatkan tindakan seseorang menjadi
sejalan dengan niatnya. Sedangkan, Chaplin (2006) menyatakan bahwa
self-control adalah kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri;
kemampuan untuk menekan dorongan-dorongan atau tingkah laku
impulsif. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Berk (dalam Gunarsa,
2009) yang menyatakan bahwa self-control adalah kemampuan individu
untuk menahan keinginan atau dorongan sesaat yang bertentangan dengan
tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma sosial.
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Akan tetapi, menurut Goldfried dan Merbaum (1973) self-control
adalah proses di mana seorang individu menjadi pihak utama membentuk,
mengarahkan dan mengatur perilaku. Menurut Tangney, Baumeister dan
Boone (2004) self-control adalah kemampuan untuk mengesampingkan
atau mengubah respon batin seseorang,

serta untuk

mengubah

kecenderungan perilaku yang tidak diinginkan dan dapat menahan diri.
Baumeister dkk (1994) mengidentifikasi empat wilayah utama selfcontrol, yaitu pengendalian pikiran, emosi, impulsif, dan pengendalian
kinerja (dalam Tangney dkk, 2004).
Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijelaskan, maka dapat
disimpulkan bahwa self-control merupakan kemampuan individu untuk
mengatur perilaku dengan cara menekan dan menahan keinginan atau
dorongan yang ada dalam diri.

2. Dimensi Self-Control
Terdapat dua tokoh yang menyatakan tentang dimensi dan aspek dari
self-control. Tokoh Averill (1973, dalam Wahid, 2007) membagi aspek
self-control menjadi tiga aspek. Sedangkan, Tangney dkk (2004) membagi
menjadi lima dimensi self-control. Peneliti memilih mengacu pada
dimensi yang dibuat oleh Tangney dkk (2004) karena dirasa mampu
mengukur self-control individu.
Tangney dkk (2004) menyatakan bahwa terdapat beberapa dimensi
self-control (dalam Ursia, Siaputra dan Sutanto, 2013), yaitu:
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a. Self-Dicipline
Merupakan kemampuan individu dalam melakukan disiplin diri.
Individu dengan self-dicipline mampu menahan dirinya dari hal-hal
lain yang dapat mengganggu konsentrasinya.

b. Deliberate/Nonimpulsive
Kecenderungan individu untuk melakukan sesuatu dengan
pertimbangan tertentu, bersifat hati-hati, dan tidak tergesa-gesa.
Individu yang nonimpulsive mampu bersifat tenang dalam mengambil
keputusan dan bertindak.

c. Healthy Habits
Kemampuan mengatur pola perilaku menjadi kebiasaan yang
menyehatkan.

Individu

akan

menolak

menimbulkan

dampak

buruk

bagi

sesuatu
dirinya

yang
meskipun

dapat
itu

menyenangkan, serta akan mengutamakan dampak positif bagi
dirinya.

d. Work Ethic
Penilaian individu terhadap regulasi diri dalam layanan etika
kerja. Individu mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik tanpa
dipengaruhi oleh hal-hal di luar tugasnya meskipun hal tersebut
bersifat menyenangkan.
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e. Reliability
Penilaian

individu

terhadap

kemampuan

dirinya

dalam

pelaksanaan rancangan jangka panjang untuk pencapaian tertentu.
Secara konsisten individu akan mengatur perilakunya untuk
mewujudkan setiap perencanaannya.

Sedangkan Averill (1973, dalam Wahid, 2007) menyatakan bahwa
terdapat beberapa aspek kemampuan mengontrol diri, yaitu:
a. Behavioral Control
Merupakan kesiapan pada suatu respon yang dapat secara
langsung mempengaruhi atau memodifikasi suatu keadaan yang tidak
menyenangkan atau tidak diinginkan. Kemampuan mengontrol
perilaku ini dibagi menjadi dua komponen, yaitu mengatur
pelaksanaan

(regulated

administration)

dan

kemampuan

memodifikasi stimulus (stimulus modifiability).
Kemampuan mengatur pelaksanaan (regulated administration)
merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang
mengendalikan situasi atau keadaan; dirinya sendiri atau sesuatu
diluar dirinya. Individu yang memiliki kemampuan kontrol dirinya
baik, maka akan mampu mengatur perilaku dengan menggunakan
kemampuan dirinya dan jika tidak mampu maka individu akan
menggunakan sumber eksternal.
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Kemampuan

mengatur

stimulus

(stimulus

modifiability)

merupakan kemampuan untuk mengetahui bagaimana dan kapan suatu
stimulus yang tidak diinginkan dihadapi. Terdapat beberapa cara yang
bisa

digunakan,

yaitu

mencegah

atau

menjauhi

stimulus,

menempatkan jarak waktu di antara rangkaian stimulus yang sedang
berlangsung, menghentikan stimulus sebelum waktunya berakhir, dan
membatasi intensitasnya.

b. Cognitive Control
Cognitive control adalah kemampuan individu dalam mengolah
informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi,
menilai, atau menggabungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka
kognitif sebagai adaptasi psikologis atau untuk mengurangi tekanan.
Aspek ini terdiri atas dua komponen, yaitu memperoleh informasi
(information gain) dan melakukan penilaian (appraisal).
Dengan informasi yang dimiliki oleh individu mengenai suatu
keadaan yang tidak menyenangkan, individu dapat mengantisipasi
keadaan tersebut dengan berbagai pertimbangan. Melakukan penilaian
berarti individu berusaha menilai dan menafsirkan suatu keadaan atau
peristiwa dengan cara memperhatikan segi-segi positif secara
subjektif.
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c. Decisional Control
Merupakan kemampuan untuk memilih hasil atau suatu tindakan
berdasarkan pada sesuatu yang diyakini atau disetujuinya. Self-control
dalam menentukan pilihan akan berfungsi baik dengan adanya suatu
kesempatan, kebebasan, atau kemungkinan pada diri individu untuk
memilih berbagai kemungkinan tindakan.

3. Dampak-dampak Self-Control
Dampak-dampak dari self-control terbagi menjadi dua, terdapat
dampak positif jika individu memiliki self-control tinggi dan dampak
negatif apabila individu memiliki self-control rendah, yaitu sebagai
berikut:
a. Self-Control Tinggi
Orang yang memiliki self-control tinggi maka ia memiliki nilai
yang lebih baik daripada Orang yang memiliki self-control rendah,
pengendalian diri membuat kontribusi yang signifikan terhadap
keberhasilan akademis (Tangney dkk, 2004). Selain itu, orang dengan
self-control tinggi menunjukkan lebih sedikit masalah pengendalian
dorongan atau keinginan mendadak (Tangney dkk, 2004). Sedangkan,
Rey (2011) menyatakan bahwa individu dengan self-control tinggi
dapat

menahan

diri

dari

hal-hal

yang

berbahaya

dengan

mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang (dalam Ursia,
Siaputra & Sutanto, 2013).
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b. Self-Control Rendah
Tice dan Baumeister (1997) menyatakan bahwa orang dengan
self-control rendah mungkin prokastinasi pada tugas, menyebabkan
kinerja yang rendah dan nilai rendah (dalam Tangney dkk, 2004).
Secara umum, menurut Rey (2011) self-control rendah mengacu pada
ketidakmampuan individu menahan diri dalam melakukan sesuatu
serta tidak memperdulikan konsekuensi jangka panjang (dalam Ursia,
Siaputra & Sutanto, 2013).

D. DEWASA AWAL
Masa dewasa awal berkisar antara usia 20-40 tahun. Masa dewasa awal
merupakan pembentukan kemandirian seseorang secara pribadi maupun
ekonomi, seperti perkembangan karir, pemilihan pasangan, dan memulai
keluarga (Santrock, 2002). Dilihat dari kognitifnya, individu yang sudah
dewasa seharusnya sudah dapat berpikir secara reflektif (Santrock, 2002),
dapat mengevaluasi informasi, memiliki keyakinan berdasarkan pemikiran
yang matang, dan aktif dengan mempertimbangkan realita yang ada (Papalia,
2008).
Sedangkan menurut Piaget (dikutip dalam Papalia dkk, 1998), kapasitas
kognitif dewasa awal sudah memasuki masa operational formal, atau bahkan
kadang-kadang mencapai post-operational formal. Adanya kemampuan
kognitif ini, maka dewasa awal mampu memecahkan masalah yang kompleks
dengan kapasitas berpikir abstrak, logis, dan rasional.
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Wanita yang memiliki usia pada klasifikasi dewasa awal, pada umumnya
sudah bekerja dan memiliki pendapatan sendiri, sehingga mereka lebih
leluasa dalam memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, individu pada usia
tersebut umumnya sudah memiliki kesadaran diri, manajemen diri (kontrol
diri, kecermatan, dapat dipercaya, dorongan prestasi), kesadaran sosial
(empati, kesadaran dan organisasional), serta manajemen hubungan
(mengembangkan orang lain, menerapkan pengaruh, manajemen konflik)
(Papalia, 2008). Selain itu, wanita pada usia dewasa awal akan
menindaklanjuti hubungan dengan pasangannya (dating), untuk segera
menikah agar dapat membentuk kehidupan rumah tangga yang baru, yakni
terpisah dari kedua orang tuanya (Piaget dalam Papalia, 1998).

E. DINAMIKA STORE ENVIRONMENT PERCEPTION DAN SELFCONTROL

DENGAN

IMPULSIVE

BUYING

PADA

WANITA

BEKERJA
Salah satu faktor yang mempengaruhi impulsive buying adalah store
environment. Menurut Peter dan Olson (2000) store environment yang
lingkungannya relatif tertutup dapat menimbulkan dampak pada afeksi,
kognisi dan perilaku konsumen. Terdapat tiga bidang pendesainan store
environment yang efektif, seperti lokasi toko, tata letak toko dan rangsangan
dalam toko (dalam Sinaga, Suharyono dan Kumadji, 2012). Tata letak toko
meliputi: penyusunan produk (penyusunan berdasarkan ukuran dan bentuk
barang-barang), dan jarak antar rak (Baker et al., 2002). Sedangkan Engel,
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Roger dan Paul (2008) mengemukakan bahwa store environment terdiri dari
beberapa elemen, yaitu tata ruang toko, ruang lorong, penempatan dan bentuk
peraga, warna, pencahayaan, musik, aroma dan temperatur.
Store environment yang dirancang dengan baik akan menciptakan emosiemosi yang kondusif untuk berbelanja karena melalui elemen-elemen yang
ada pada store environment dapat menciptakan stimuli-stimuli yang akan
memicu atau menggerakkan konsumen untuk membeli lebih banyak barang
diluar perencanaan (Sinaga, Suharyono & Kumadji, 2012). Sedangkan,
menurut Hoch dan Loewenstein (1991) desain store environment akan
mempegaruhi persepsi positif pada konsumen dan dapat terjadi konflik antara
keinginan untuk membeli dan kemampuan untuk melakukan self-control atas
dorongan yang muncul.
Donovan et al. (1994) menyatakan bahwa suasana toko yang nyaman
dapat mempengaruhi kesenangan konsumen (dalam Mohan, 2013) dan
meningkatkan perasaan positif konsumen, seperti kemauan yang tinggi untuk
membeli atau tinggal di dalam toko dalam waktu yang lama (Baker,
Parasuraman, Grewal dan Voss, 2002). Senada dengan Katelijn (2008) yang
mengemukakan bahwa suasana toko dapat memengaruhi mood konsumen,
perilaku konsumen untuk melakukan belanja impulsif dan menyebabkan
konsumen lebih betah tinggal lebih lama di dalam toko. Suasana dan persepsi
lingkungan toko, baik di luar maupun di dalam toko dapat memberikan
pengalaman belanja yang sulit dilupakan oleh konsumen. (dalam Bong,
2013). Lingkungan toko yang nyaman dapat menggiring konsumen
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meningkatkan keputusan pembelian impulsif (Chen, 2008 dalam Bong,
2013).
Di sisi lain, rangkaian pemajangan produk di dalam toko berfungsi untuk
menstimulasi minat konsumen agar membeli (Jones, Reynolds, Weun &
Beatty, 2003). Macam-macam produk fashion yang disediakan oleh ritel/toko
adalah pakaian, topi, tas, kaus kaki, dan aksesori (Ma’ruf, 2006). Sedangkan
produk yang biasanya dibeli oleh wanita adalah pakaian karena daya tarik
seseorang

dapat

terpancar

dari

pakaian

yang

dikenakannya

(www.bitebrands.co, 2016). Pakaian tak hanya menjadi sebuah daya tarik
bagi seseorang, tetapi suatu keberhasilan dalam berinteraksi dengan sosial
juga dipengaruhi oleh penampilan pakaian (Mapiarre, 1983).
Dalam keseharian wanita tidak bisa dipisahkan dari fashion karena
mereka ingin tampil menarik, baik saat bekerja maupun dalam bersosialisasi
(www.femina.co.id, 2017). Hal tersebut mendorong seseorang untuk
memenuhi kebutuhannya dengan berbelanja, namun ada orang yang
berbelanja hanya untuk memenuhi hasrat keinginan sesaatnya saja (Kusuma,
2014). Individu yang sudah bekerja tentunya memiliki pendapatan sendiri
(Ihalaw, 2003 dalam Puspitasari) sehingga ia dapat menghabiskan uang yang
digunakan untuk melakukan pembelian secara berlebihan atau impulsive
buying (Mapiarre, 1983).
Impulsive buying yang terjadi pada wanita dewasa awal dapat disebabkan
oleh self-control yang rendah, sehingga dapat mengakibatkan konsumen
merasakan penyesalan karena telah membuang-buang uang dengan membeli
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produk yang tidak bermanfaat (Verplanken & Herabadi, 2001; Dittmar &
Drury, 2000). Self-control adalah perilaku melawan atau mengesampingkan
respon seperti emosi, atau motivasi. Dengan kata lain, saat orang
mengendalikan diri, mereka memodifikasi kecenderungan respon dengan cara
menekan satu tujuan untuk memiliki utilitas jangka panjang yang lebih besar
(McCullough & Willoughby, 2009).
Pada perkembangan kognitif dewasa awal, individu sudah dapat berpikir
dengan logika dan memiliki self-control yang baik (Papalia, Olds & Feldman,
2009). Peranan self-control bagi dewasa awal sangatlah penting karena
individu yang memiliki self-control tinggi dapat mengarahkan dirinya untuk
melakukan suatu tindakan, mampu membuat pertimbangan dan keputusan
(Muraven & Slessareva, 2003 dalam Fajarwati, 2015).
Individu yang mampu mengendalikan kontrol dirinya, ia dapat membuat
keputusan dan mengambil langkah tindakan yang efektif, serta dapat
mempertimbangkan konsekuensi pada masa jangka panjang (Rey, 2011
dalam Ursia, Siaputra & Sutanto, 2013) sehingga tidak melakukan perilaku
impulsive buying. Senada dengan Holton & Shute (2007) yang menyatakan
bahwa individu yang mampu mengendalikan self-control, ia akan memilih
kebutuhan yang lebih penting daripada hanya memuaskan hasrat kesenangan
sesaat, seperti impulsive buying.
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F. Model Penelitian

Store Environment
Perception

Self-Control
Tinggi

Positif

Merasa nyaman,
tertarik untuk
tinggal lebih lama
di dalam toko

Melihat-lihat
produk, tertarik
ingin membeli
produk yang
tersedia

Individu yang
mampu menekan
dan menahan
keinginan atau
dorongan dari
dalam diri

Impulsive Buying

Impulsive Buying

Tinggi

Rendah
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G. Hipotesis
Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian mengenai hubungan antara
store environment perception dan self-control terhadap impulsive buying
maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:
1. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara store environment
perception dengan impulsive buying. Semakin positif store environment
perception, maka semakin tinggi pula impulsive buying. Sebaliknya,
semakin negatif store environment perception, maka semakin rendah pula
impulsive buying.
2. Terdapat hubungan negatif yang signifikan antara self-control dengan
impulsive buying. Semakin tinggi self-control, maka semakin rendah
impulsive buying. Sebaliknya, semakin rendah self-control, maka semakin
tinggi impulsive buying.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Tujuan dari jenis penelitian
kuantitatif adalah mengkaji teori secara objektif dengan cara menguji
hubungan antar variabel-variabel yang diteliti (Supratiknya, 2015). Penelitian
ini menggunakan teknik korelasional yang bertujuan untuk menyelidiki
sejauh mana satu variabel berkaitan dengan variabel lain (Azwar, 2009).
Penelitian korelasional ini mempelajari hubungan antara 3 variabel, yaitu 2
variabel independen dan 1 variabel dependen.

B. Variabel Penelitian
Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu dua variabel bebas dan
satu variabel tergantung, antara lain:
1. Variabel Independen (X) : a) Store Environment Perception
b) Self-Control
2. Variabel Dependen (Y)

: Impulsive Buying

C. Definisi Operasional
1. Impulsive Buying Pada Wanita Bekerja
Impulsive buying merupakan perilaku pembelian yang melibatkan
pengambilan keputusan secara cepat, spontan, adanya dorongan yang kuat
untuk membeli suatu produk, dan tidak ada pertimbangan yang matang.
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Perilaku tersebut dapat memberikan dampak negatif pada wanita bekerja
yaitu adanya rasa peyesalan karena telah membeli barang hanya untuk
memenuhi keinginan dan dapat berdampak pada kesulitan finansial karena
belum bisa mengatur keuangan.
Impulsive buying diukur dengan skala impulsive buying yang mengacu
pada Verplaken dan Herabadi (2001) yaitu dengan menggunakan aspek
afektif dan kognitif. Jika hasil skor rendah maka subjek memiliki tingkat
impulsive buying yang rendah. Sebaliknya, jika hasil skornya tinggi maka
dapat dikatakan bahwa subjek memiliki tingkat impulsive buying yang
tinggi.

2. Store Environment Perception
Store environment perception adalah pandangan seseorang terhadap
desain toko yang telah dirancang dengan baik sehingga terciptanya
suasana nyaman yang menimbulkan kesan terhadap konsumen, serta
memunculkan emosi positif yang dapat mempengaruhi keputusan
pembelian di dalam toko. Variabel ini akan diukur dengan mengadaptasi
alat ukur yang dikembangkan oleh Sumiati, Rosita dan Yulianti (2015)
mengacu pada Sipahi dan Enginoglu (2015). Skala ini mencakup tiga
dimensi store environment, yaitu physical environment, features of store
dan cleaning. Jika hasil skor tinggi maka subjek memiliki store
environment perception yang positif. Sebaliknya, jika hasil skor rendah
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maka subjek memiliki store environment perceptionstore environment
perception yang negatif.

3. Self-Control
Self-control merupakan kemampuan individu untuk mengatur perilaku
dengan cara menekan dan menahan keinginan atau dorongan yang ada
dalam diri. Variabel ini akan diukur dengan skala yang diadaptasi dari
Tangney, Baumeister dan Boone (2004). Skala ini mencakup lima dimensi
dari self-control, yaitu self-dicipline, deliberate/nonimpulsive,healthy
habits, work ethic, dan reliability. Jika hasil skor tinggi maka subjek
memiliki self-control tinggi. Sebaliknya, jika hasil skor rendah maka
subjek memiliki self-control rendah.

D. Subjek Penelitian
Subjek yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini adalah dewasa awal
dengan rentang usia 22 sampai 35 tahun yang termasuk dalam klasifikasi
dewasa awal (Santrock, 2002). Selain itu pada usia perkembangannya, secara
kognitif individu dewasa awal sudah dapat berpikir secara matang dengan
menggunakan logika dan melibatkan intuisi serta emosi (Papalia, 2008).
Peneliti memberikan kriteria, yaitu wanita yang sudah bekerja dan belum
menikah. Hal tersebut dikarenakan kuatnya minat terhadap pakaian sangat
nampak pada wanita dewasa awal yang belum menikah sehingga banyak
waktu yang dapat digunakan dan banyak uang yang dikeluarkan untuk
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membeli pakaian (Mapiarre, 1983). Teknik pengambilan sampel yang
digunakan oleh peneliti adalah teknik purposive sampling. Teknik ini
merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan individu yang sesuai
dengan kriteria sampel yang telah ditentukan peneliti (Sugiyono, 2009).
Peneliti mendapatkan subjek dari bantuan teman dan saudara yang diminta
untuk mengisi skala online serta menyebarkan skala tersebut kepada temantemannya yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

E. Metode dan Alat Pengambilan Data
Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan
menggunakan skala, yaitu Skala Impulsive Buying, Store Environment
Perception, dan Self-Control yang terdiri dari pernyataan-pernyataan. Jenis
skala yang digunakan adalah Skala Likert yaitu subjek diminta memberikan
respon kesesuaian-ketidaksesuaian terhadap setiap aitem yang terdiri dari
beberapa pilihan respon (Supratiknya, 2014). Skala Likert terbentuk dari
aitem-aitem favorable dan unfavorable. Aitem favorable adalah pernyataanpernyataan yang menunjukkan sikap positif atau suka terhadap objek terkait.
Sedangkan

aitem

unfavorable

adalah

pernyataan-pernyataan

yang

menunjukkan sikap negatif atau tidak suka terhadap objek (Anderson, 1990
dalam Supratiknya, 2014). Skala pada penelitian ini menggunakan pernyataan
dengan pilihan jawaban “Sangat Sesuai” (SS), “Sesuai” (S), “Tidak Sesuai”
(TS), dan “Sangat Tidak Sesuai” (STS). Penelitian ini hanya menggunakan
empat pilihan jawaban dikarenakan jika menggunakan pilihan jawaban
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“Netral” tidak memiliki efek yang signifikan pada data (Andrews dalam
Anggoro & Widhiarso, 2010). Respon yang dipilih oleh subjek memiliki skor
sebagai berikut:
Tabel 1.
Skor Favorable dan Unfavorable Variabel
Respon

Favorable

Unfavorable

Sangat Setuju

4

1

Setuju

3

2

Tidak Setuju

2

3

Sangat Tidak Setuju

1

4

Pada pernyataan favorable, tingginya skor mengindikasikan bahwa
subjek memiliki tingkat impulsive buying yang tinggi. Sebaliknya, skor
rendah mengindikasikan bahwa subjek memiliki tingkat impulsive buying
yang rendah.
Selain itu, pada pernyataan favorable, skor tinggi mengindikasikan
bahwa subjek memiliki self-control yang tinggi. Sedangkan skor rendah
mengindikasikan bahwa subjek memiliki self-control yang rendah.
Pernyataan favorable dengan hasil skor tinggi mengindikasikan bahwa
store environment memiliki persepsi yang positif. Sebaliknya, jika hasil
skor rendah mengindikasikan bahwa store environment memiliki persepsi
yang negatif.
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1. Skala Impulsive Buying
Alat pengambilan data yang digunakan untuk mengukur perilaku
impulsive buying dalam bentuk skala likert. Pada penelitian ini
menggunakan skala yang dikembangkan oleh Verplanken dan Herabadi
(2001). Alasan peneliti menggunakan skala tersebut karena memiliki
reliabilitas yang baik, yaitu sebesar 0,87. Skala ini mengukur berdasarkan
aspek afektif dan kognitif. Skala ini berisi 20 aitem pernyataan, terdiri
dari 13 aitem favorable dan 7 aitem unfavorable. Contoh aitem favorable
seperti “Saya biasanya membeli pakaian yang tidak saya rencanakan
sebelumnya”. Sedangkan, contoh aitem unfavorable seperti “Saya
biasanya berpikir dengan hati-hati sebelum saya membeli pakaian”.

Tabel 2.
Sebaran Aitem Skala Impulsive Buying
No

Aspek

1.
2.

Kognitif
Afektif

Nomor Aitem
Favorable
Unfavorable
2, 3, 8, 9, 10
1, 4, 5, 6, 7
11, 12, 13, 15,
14, 17
16, 18, 19, 20
Total

Jumlah

Bobot

10
10

50%
50%

20

100%

2. Skala Store Environment Perception
Penelitian ini menggunakan alat ukur yang dikembangkan oleh
Sumiati, Rosita dan Yulianti (2015) yang mengacu pada Sipahi dan
Enginoglu (2015). Alasan peneliti menggunakan skala tersebut karena
memiliki reliabilitas yang baik,

yaitu sebesar 0,802 (physical
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environment), 0,753 (features of store), dan 0,868 (celaning). Skala ini
disusun berdasarkan tiga dimensi, sebagai berikut: a) Physical
Environment yang terdiri dari dua indikator, yaitu suasana lingkungan
toko dan petunjuk/simbol di dalam toko. b) Features of Store yang terdiri
dari lima indikator, yaitu variasi produk, selera konsumen, harga barang,
dan jam operasional toko. c) Cleaning yang terdiri dari dua indikator
yaitu, kebersihan lingkungan dan kebersihan toko.
Peneliti membuat aitem-aitem tambahan pada skala ini. Alasannya,
untuk mengantisipasi banyaknya aitem gugur dalam proses seleksi aitem,
sehingga aitem yang tidak gugur dapat digunakan. Skala ini berisi dari 18
aitem pernyataan, terdiri dari 14 aitem favorable dan 4 aitem
unfavorable. Contoh aitem favorable seperti “Banyak variasi produk
fashion yang disediakan.”. Sedangkan, contoh aitem unfavorable seperti
“Simbol atau petunjuk di dalam toko merupakan hal yang tidak penting”.

Tabel 3.
Sebaran Aitem Skala Store Environment Perception
No

Dimensi

1.

Physical
Environment
Features of
Store
Cleaning

2.
3.

Nomor Aitem
Favorable
Unfavorable
3, 4, 5, 6,
15
7, 8, 9, 12, 13,
17, 18
1, 2, 14
Total

Jumlah

Bobot

5

27,8%

10, 11

9

50%

16

4

22,2

18

100%
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3. Skala Self-Control
Alat pengambilan data yang digunakan mengacu pada skala yang
dikembangkan oleh Tangney, Baumeister dan Boone (2004). Alasan
peneliti memilih alat ukur tersebut dikarenakan; Pertama, Tangney dkk
telah menilai beberapa alat ukur lain yang memiliki kelemahan, sehingga
Tangney dkk menginginkan untuk mengembangkan/membuat alat ukur
sendiri. Hal tersebut disebabkan karena konsep penelitian self-control
Tangney dkk adalah kemampuan untuk mengesampingkan atau
mengubah respon batin seseorang, serta untuk mengatasi kecenderungan
perilaku yang tidak diinginkan (seperti impulsive) dan menahan diri dari
tindakan impulsive.
Kedua, alat ukur tersebut memiliki reliabilitas yang baik yaitu
sebesar 0,89. Selain itu, peneliti lain juga menggunakan alat ukur yang
dikembangkan oleh Tangney dkk, seperti penelitian yang dilakukan oleh
Ursia, Siaputra dan Sutanto (2013) tentang prokrastinasi akademik dan
self-control pada mahasiswa skripsi fakultas psikologi universitas
surabaya. Hasil pengukuran menggunakan 13 butir brief self-control
scale (BSCS) menunjukkan reliabilitas yang baik, yaitu sebesar 0,870.
Skala

ini

mengukur

lima

dimensi,

yaitu

self-dicipline,

deliberate/nonimpulsive, healthy habits, work ethic, dan reliability. Total
pernyataan pada skala ini sebanyak 36 aitem yang belum di uji, terdiri
dari 13 aitem favorable dan 23 aitem unfavorable. Contoh aitem
favorable seperti “Akan lebih baik jika saya berpikir sejenak sebelum

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
47

bertindak”. Sedangkan, contoh aitem unfavorable seperti “Saya adalah
orang yang boros”.

Tabel 4.
Sebaran Aitem Skala Self-Control
No

Dimensi

1.
2.

Self-Dicipline
Deliberate/
Nonimpulsive
Healthy
Habits
Work Ethic
Reliability

3.
4.
5.

Nomor Aitem
Favorable
Unfavorable
7, 15, 22, 36 3, 10, 16, 17, 29
1, 5, 25
9, 12, 14, 20, 32
13, 26, 27
24
18, 30
Total

Jumlah

Bobot

9
8

25%
22,2%

2, 6, 8, 31, 35

8

22,2%

4, 11, 23, 28, 34
19, 21, 33

6
5
36

16,7%
13,9%
100%

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur
1. Validitas
Validitas alat ukur merupakan tingkat kemampuan alat ukur dalam
mengukur atribut yang akan diukur (Sarwono, 2006). Suatu tes atau
instrumen pengukuran dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi
apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil
ukur yang sesuai (Azwar, 2003).
Penelitian ini menggunakan tiga skala dalam bahasa asing, maka
peneliti terlebih dahulu melakukan adaptasi skala ke dalam bahasa
Indonesia. Proses setelah peneliti menerjemahkan skala tersebut, peneliti
mendiskusikan hasil terjemahan bersama dengan dosen pembimbing.
Tujuan diskusi tersebut untuk memperoleh kesamaan pemikiran atau kesan
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pada setiap aitem. Peneliti menggunakan metode validitas isi dalam
melakukan proses validasi.
Validitas isi merupakan kesesuaian antara isi tes dan konstruk yang
diukur dengan melalui analisis logis atau empiris (Supratiknya, 2014).
Azwar (2015) menjelaskan bahwa validitas isi menguji relevansi atau
keselarasan aitem dengan indikator keperilakuan dan melibatkan penilai
yang kompeten (expert judgement). Pada penelitian ini, peneliti meminta
dosen pembimbing skripsi untuk menjadi expert judgement, dosen
pembimbing skripsi memberikan penilaian pada keseluruhan aitem skala.

2. Seleksi Aitem
Seleksi aitem merupakan pemilihan aitem-aitem dengan parameter
yang memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam bentuk final tes
(Supratiknya, 2014). Parameter yang digunakan adalah daya diskriminasi.
Daya diskriminasi adalah sejauh mana aitem mampu membedakan antara
individu atau kelompok individu yang memiliki serta yang tidak memiliki
atribut

yang

diukur

(Azwar,

2012).

Prosedur

seleksi

aitem

mempertimbangkan koefisien korelasi aitem total. Teknik yang digunakan
untuk menghitung korelasi aitem total adalah pearson product-moment
correlation (Supratiknya, 2014).
Acuan skor yang dapat dikatakan memenuhi syarat pada kolom
correlation if item deleted yaitu lebih besar dari 0,3. Aitem yang memiliki
daya diskriminasi yang memuaskan dan memiliki korelasi yang bagus
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adalah aitem yang memiliki skor lebih besar dari 0,3. Sedangkan, aitem
yang memiliki skor dibawah 0,3 dapat dikatakan kurang memenuhi syarat,
sehingga lebih baik tidak digunakan atau diperbaiki, setelah itu
diujicobakan kembali (Supratiknya, 2014). Akan tetapi, terdapat toleransi
untuk dapat menggunakan aitem yang memiliki skor dibawah 0,3 yaitu
dengan rentang skor 0,25-0,30 (Azwar, 2012).
Uji coba skala (try out) dilakukan pada tanggal 22-24 Maret 2017.
Uji coba (try out) ini dilakukan dengan menyebarkan skala online secara
random kepada subjek yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan
oleh peneliti. Kriteria yang dientukan yaitu wanita bekerja, usia 22 – 35
tahun, dan belum menikah. Jumlah subjek dalam uji coba skala ini
sebanyak 50 orang. Berikut adalah hasil seleksi aitem dari tiga variabel:
a) Skala Impulsive Buying
Pada skala impulsive buying didapatkan beberapa item yang
gugur dengan koefisien korelasi > 0,25 sehingga diperoleh hasil
sebagai berikut:
Tabel 5.
Distribusi Item Skala Impulsive Buying Setelah Seleksi Item
Aspek

Favorable

Unfavorable

Total Item

Kognitif

2, 3, 8*, 9, 10

1, 4*, 5, 6*, 7

6

Afektif

11, 12, 13, 15,
16, 18, 19, 20
10

14, 17

6

2

12

Total

Keterangan: (*) : item yang digugurkan.

Bold: item yang gugur.
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Berdasarkan hasil seleksi aitem dari 20 aitem skala impulsive
buying terdapat 12 aitem valid dan 5 aitem gugur. Aitem-aitem
diseimbangkan menjadi 6 aitem pada masing-masing aspek, sehingga
aitem yang digugurkan sebanyak 3 aitem. Pengguguran aitem
dilakukan secara manual yaitu dengan memilih aitem yang memiliki
nilai koefisien korelasi total yang paling terkecil diantara aitem
lainnya dalam satu aspek. Aitem tersebut dinyatakan gugur dan tidak
diikutsertakan dalam skala impulsive buying. Total aitem pada skala
impulsive buying yang digunakan setelah seleksi aitem yaitu sebanyak
12 aitem.

b) Skala Store Environment Perception
Pada skala impulsive buying didapatkan beberapa item yang
gugur dengan koefisien korelasi > 0,25 sehingga diperoleh hasil
sebagai berikut:
Tabel 6.
Distribusi Item Skala Store Environment Perception Setelah
Seleksi Item
Dimensi

Favorable

Unfavorable

Total Item

Physical
Environment
Features of
Store
Cleaning

3*, 4, 5, 6,

15

3

7, 8, 9, 12,
13, 17, 18
1, 2, 14

10, 11

6

16

3

Total

12

0

12

Keterangan: (*) : item yang digugurkan.

Bold: item yang gugur.
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Berdasarkan hasil seleksi aitem dari 18 aitem skala store
environment perception terdapat 13 aitem valid dan 5 aitem gugur.
Aitem-aitem diseimbangkan menjadi 3 aitem pada dimensi physical
environment dan dimensi cleaning, sehingga aitem yang digugurkan
sebanyak 1 aitem. Pengguguran aitem dilakukan secara manual yaitu
dengan memilih aitem yang memiliki nilai koefisien korelasi total
yang paling terkecil diantara aitem lainnya dalam satu aspek. Aitem
tersebut dinyatakan gugur dan tidak diikutsertakan dalam skala store
environment perception. Total aitem pada skala store environment
perception yang digunakan setelah seleksi aitem yaitu sebanyak 12
aitem.

c) Skala Self-Control
Pada skala impulsive buying didapatkan beberapa item yang
gugur dengan koefisien korelasi > 0,25 sehingga diperoleh hasil
sebagai berikut:
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Tabel 7.
Distribusi Item Skala Self-Control Setelah Seleksi Item
Dimensi

Favorable

Unfavorable

Total Item

Self-Dicipline

7, 15*, 22*,
36*
1*, 5*, 25

4

20

Work Ethic

24

Reliability

18, 30

3, 10, 16, 17,
29
9*, 12, 14, 20,
32
2*, 6, 8*, 31,
35
4, 11, 23, 28,
34
19, 21, 33

Total

7

13

Deliberate/
Nonimpulsive
Healthy Habits

13*, 26, 27

Keterangan: (*) : item yang digugurkan.

4
4
4
4

Bold: item yang gugur.

Berdasarkan hasil seleksi aitem dari 36 aitem skala self-control
terdapat

29

aitem

valid

dan

7

aitem

gugur.

Aitem-aitem

diseimbangkan menjadi 4 aitem pada masing-masing aspek, sehingga
aitem yang digugurkan sebanyak 9 aitem. Pengguguran aitem
dilakukan secara manual yaitu dengan memilih aitem yang memiliki
nilai koefisien korelasi total yang paling terkecil diantara aitem
lainnya dalam satu aspek. Aitem tersebut dinyatakan gugur dan tidak
diikutsertakan dalam skala self-control. Total aitem pada skala selfcontrol yang digunakan setelah seleksi aitem yaitu sebanyak 20 aitem.

3. Reliabilitas
Reliabilitas

adalah

konsistensi

pengukuran

yang

prosedur

pengukurannya dilakukan secara berulang terhadap suatu populasi
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individu atau kelompok (AERA, APA, & NCME, 1999, dalam
Supratiknya, 2014). Hasil pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi
dapat disebut sebagai pengukuran yang reliabel. Reliabilitas memiliki
konsep yaitu sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya (Azwar,
2009).
Pada penelitian ini, reliabilitas yang digunakan adalah dengan
menghitung koefisien reliabilitas Alpha Cronbach. Koefisien reliabilitas
berada dari 0 sampai 1,00, jika koefisien semakin mendekati 1,00 maka
semakin reliabel alat ukurnya (Azwar, 2013). Menurut Guilford (1956,
dalam Supratiknya, 2014) menyatakan bahwa koefisien minimal yang
dianggap memuaskan untuk reliabilitas sebesar 0,70. Apabila koefisien
reliabilitas di bawah 0,70 maka kurang memadai untuk digunakan.
Skala impulsive buying diuji dengan Alpha Cronbach memiliki
reliabilitas sebesar 0,802 sebelum melakukan seleksi aitem dan sebesar
0,870 setelah dilakukan seleksi aitem. Sedangkan skala store environment
perception diuji dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach yang
memiliki hasil (𝛼) sebesar 0,717 sebelum melakukan seleksi aitem dan
sebesar 0,831 setelah dilakukan seleksi aitem. Pada skala self-control juga
diuji menggunakan teknik Alpha Cronbach yang memiliki hasil reliabilitas
sebesar 0,875 sebelum melakukan seleksi aitem dan memiliki penurunan
reliabilitas sebesar 0,786 setelah seleksi aitem.
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G. Metode Analisis Data
1. Uji Asumsi
a. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk memeriksa apakah sampel yang
diambil berasal dari populasi yang sebaran datanya normal (Santoso,
2010). Uji normalitas data pada penelitian ini akan menggunakan
analisis Kolmogorov-Smirnov pada program SPSS versi 16. Jika nilai p
> 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data yang dimiliki berdistribusi
normal. Sebaliknya, jika p < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa
sebaran datanya tidak normal karena berbeda secara signifikan dengan
data virtual yang normal (Santoso, 2010).
b. Uji Linearitas
Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas
memiliki hubungan yang linear dengan variabel tergantung, serta untuk
melihat seberapa kuat hubungan antara dua variabel dalam penelitian.
Apabila hubungan antar variabel tidak linear maka cenderung terjadi
underestimasi kekuatan hubungan antara dua variabel (Santoso, 2010).
Uji linearitas dilakukan dengan menggunakan Test for Linearity dalam
SPSS versi 16. Taraf signifikansi untuk uji linearitas adalah sebesar
0,05. Jika nilai signifikan atau p < 0,05 maka terdapat hubungan yang
linear. Sebaliknya, jika p > 0,05 maka terdapat hubungan yang tidak
linear atau hubungan antara dua variabel lemah.
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2. Uji Hipotesis
Uji hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan uji korelasi
Product-Moment Pearson apabila uji normalitas terpenuhi (parametrik).
Apabila uji normalitas tidak terpenuhi (non paramterik), maka uji
hipotesis akan menggunakan uji korelasi Spearman’s Rho (Sarwono,
2006). Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan bantuan
SPSS versi 16.
Nilai koefisien yang dihasilkan bernilai -1 hingga +1. Artinya, bisa
dilihat apakah hubungan tersebut memiliki nilai positif atau negatif. Jika
nilai sig. p < 0,05 maka hipotesis nol ditolak atau ada hubungan yang
signifikan antara dua variabel. Sebaliknya, jika nilai sig. p > 0,05 maka
hipotesis nol diterima atau tidak ada hubungan yang signifikan antara dua
variabel (Prasetyo & Jannah, 2008).
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Penelitian
Pengambilan data penelitian dilakukan pada tanggal 19-24 April 2017.
Penelitian ini menggunakan skala online yaitu www.google.com/forms. Skala
online tersebut terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama, berisi pernyataanpernyatan yang berkaitan dengan impulsive buying. Bagian kedua, berisikan
pernyataan-pernyataan yang terkait dengan store environment perception.
Bagian ketiga, berisi pernyataan-pernyataan terkait dengan self-control.
Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan menyebarkan skala online yang
berbentuk Likert. Peneliti meminta bantuan kepada saudara dan teman-teman
yang termasuk dalam kriteria subjek penelitian untuk mengisi skala online,
lalu meminta bantuan mereka untuk menyebarkan ke teman-teman mereka.
Skala yang diperoleh sebanyak 140. Seluruh subjek mengisi skala online
secara lengkap, baik data maupun pernyataan-pernyataan yang tertera dan
tidak ada yang terlewat.

B. Deskripsi Penelitian
1. Deskripsi Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah wanita bekerja yang belum menikah.
Sebanyak 140 subjek yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil penyebaran skala maka diperoleh data identitas subjek
sebagai berikut:
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Tabel 8.
Deskripsi Data Subjek Berdasarkan Usia
Usia

Frekuensi

Presentase

22 – 25 tahun

127

90,7%

26 – 30 tahun
31 – 35 tahun

11
2

7,9%
1,4%

Jumlah

140

100%

Jika dilihat dari usianya, jumlah subjek paling banyak didominasi
oleh usia 22 sampai 25 tahun sebanyak 127 orang. Pada usia 26 hingga 30
tahun sebanyak 11 orang. Sedangkan, usia 31 hingga 35 tahun berjumlah 2
orang.
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2. Deskripsi Data Penelitian
Tabel 9.
Deskripsi Statistik Data Penelitian
Empiris

Teoritis

Variable

N

Min

Max

Mean

SD

Min Max

Mean

SD

Sig.

Impulsive
Buying

140

12

46

25,23

6,319

12

48

30,00

6

0,000

Store
Environm
ent
Perception

140

26

48

37,97

4,604

12

48

30,00

6

0,000

SelfControl

140

44

73

57,67

6,383

20

80

50,00

6,7

0,000

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, skala impulsive
buying memiliki nilai mean empiris sebesar 25,23, serta nilai mean
teoritisnya sebesar 30,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai mean
teoritis lebih besar daripada nilai mean empirisnya. Hasil uji one sample ttest menunjukkan mean empiris memiliki perbedaan yang signifikan
terhadap mean teoritis karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yaitu
sebesar 0,000. Artinya, impulsive buying pada subjek rendah.
Pada skala store environment perception memiliki nilai mean
empiris sebesar 37,97, sedangkan nilai mean teoritisnya sebesar 30,00. Hal
ini menunjukkan bahwa nilai mean teoritis lebih kecil daripada mean
empirisnya. Hasil uji one sample t-test menunjukkan mean empiris
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memiliki perbedaan yang signifikan terhadap mean teoritis karena nilai
signifikansi lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,000. Hal tersebut
menunjukkan bahwa store environment perception subjek tinggi.
Skala self-control memiliki nilai mean empiris sebesar 57,67 dan
nilai mean teoritisnya sebesar 50,00. Dapat dilihat bahwa pada skala selfcontrol memiliki mean empiris lebih besar daripada mean teoritisnya.
Hasil uji one sample t-test menunjukkan bahwa mean empiris memiliki
perbedaan yang signifikan terhadap mean teoritis karena nilai signifikansi
lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa self-control
yang dimiliki subjek tinggi.

C. Hasil Analisis Data
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional sehingga perlu
dilakukan pengujian asumsi terhadap data penelitian:
1.

Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang
diambil berasal dari populasi yang sebaran datanya normal (Santoso,
2010). Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan analisis
Kolmogorov-Smirnov pada program SPSS versi 16. Jika hasil uji
normalitas memiliki nilai p > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data
berdistribusi normal. Sebaliknya, jika p < 0,05 maka dapat disimpulkan
bahwa sebaran datanya tidak normal karena berbeda secara signifikan
dengan data virtual yang normal (Santoso, 2010).
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Tabel 10.
Hasil Uji Normalitas
Variabel

Signifikansi

Keterangan

Impulsive Buying

0,011

Tidak Normal

Store Environment
Perception
Self-Control

0,000

Tidak Normal

0,001

Tidak Normal

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa nilai
signifikansi pada data impulsive buying sebesar 0,011, nilai signifikansi
data store environment perception sebesar 0,000 dan nilai signifikansi
data self-control sebesar 0,001. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketiga
data tersebut tidak termasuk dalam distribusi normal. Hal ini dikarenakan
data memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (p < 0,05).

2.

Uji Linearitas
Uji linearitas dilakukan untuk melihat apakah store environment
perception dan self-control sebagai variabel bebas memiliki hubungan
yang linear dengan impulsive buying sebagai variabel tergantung. Selain
itu, uji linearitas dilakukan juga untuk melihat seberapa kuat hubungan
antara dua variabel dalam penelitian. Apabila hubungan antar variabel
tidak linear maka cenderung terjadi underestimasi kekuatan hubungan
antara dua variabel (Santoso, 2010). Uji linearitas yang digunakan yaitu
Test for Linearity dalam SPSS versi 16. Taraf signifikansi untuk uji
linearitas adalah sebesar 0,05. Jika nilai signifikan atau p < 0,05 maka
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terdapat hubungan yang linear. Sebaliknya, jika p > 0,05 maka terdapat
hubungan yang tidak linear atau hubungan antara dua variabel lemah.

Tabel 11.
Test for Linearity Impulsive Buying*Store Environment Perception

Impulsive
Buying*Store
Environment
Perception

F

Sig.

Between groups
(combined)
Linearity

1,361

0,156

1,460

0,229

Deviation from
Linearity

1,356

0,163

Berdasarkan hasil uji linearitas, store environment perception
dengan impulsive buying memiliki nilai signifikansi sebesar 0,229. Hal
ini menunjukkan bahwa store environment perception dengan impulsive
buying memiliki hubungan yang tidak linear karena nilai signifikansi
lebih dari 0,05 (p > 0,05).

Tabel 12.
Test for Linearity Impulsive Buying*Self-Control

Impulsive
Buying*SelfControl

Between groups
(combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

F

Sig.

1,867

0,011

26,919

0,000

0,972

0,514
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Hasil

uji

linearitas

self-control

dengan

impulsive

buying

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa selfcontrol dengan impulsive buying memiliki hubungan yang linear karena
nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (p < 0,05).

3.

Uji Hipotesis
Tabel 13.
Korelasi Store Environment Perception dengan Impulsive Buying

Impulsive
Buying

Store
Environment
Perception

Impulsive
Buying

Store
Environment
Perception

Correlation
Coefficient
Sig. (1-tailed)

1,000

-0,135

N

140

140

Correlation
Coefficient
Sig. (1-tailed)

-0,135

1,000

N

140

0,056

0,056
140

Berdasarkan hasil analisis, data store environment perception
dengan impulsive buying memiliki koefisien korelasi sebesar -0,135 dan
nilai signifikansi sebesar 0,056. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak
ada hubungan antara store environment perception dengan impulsive
buying karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 (p > 0,05).
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingginya hasil store
environment perception yang dimiliki oleh subjek tidak ada hubungan
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dengan impulsive buying karena subjek memiliki hasil impulsive buying
rendah.
Tabel 14.
Korelasi Self-Control dengan Impulsive Buying

Impulsive
Buying

Self-Control

Correlation
Coefficient
Sig. (1-tailed)

Impulsive
Buying
1,000

Self-Control
-0,421
0,000

N

140

140

Correlation
Coefficient
Sig. (1-tailed)

-0,421

1,000

N

140

0,000
140

Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa self-control dengan
impulsive buying memiliki koefisien sebesar -0,421 dan nilai signifikansi
sebesar 0,000. Hal ini mengartikan bahwa ada hubungan yang signifikan
antara self-control dengan impulsive buying karena nilai signifikansinya
lebih kecil dari 0,05 (p < 0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa semakin tinggi self-control yang dimiliki subjek, maka semakin
rendah impulsive buying. Sebaliknya, semakin rendah self-control yang
dimiliki subjek, maka semakin tinggi impulsive buying.
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D. Sumbangan Efektif (R²)
Peneliti ingin mengetahui besaran kontribusi variabel store environment
perception dan self-control terhadap impulsive buying produk fashion pada
wanita bekerja. Dengan begitu, peneliti akan menghitung R² untuk melihat
prediksinya. Perhitungan R² dapat dilakukan secara langsung yaitu dengan
mengkuadratkan hasil korelasi antara variabel bebas dan variabel tergantung
(Santoso, 2010).
Nilai korelasi dari variabel self-control dengan impulsive buying produk
fashion pada wanita bekerja sebesar -0,421. Angka ini dikuadratkan menjadi
0,1772. Hal tersebut dapat diartikan bahwa variabel self-control memiliki
kontribusi sebesar 17,72% pada impulsive buying. Dengan demikian, maka
dapat disimpulkan bahwa kontribusi terbesar impulsive buying diberikan oleh
variabel self-control, yaitu sebesar 17,72%.

E. Kategorisasi
Perhitungan kategorisasi dilakukan untuk menempatkan individu ke
dalam kelompok-kelompok yang terpisah berdasarkan atribut yang diukur
secara berjenjang menurut kontinum (Azwar, 2012). Norma kategorisasi yang
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori, yaitu:
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Tabel 15.
Norma Kategorisasi
Skor

Kategorisasi

𝑋 ≤ (𝜇 − 1,5 𝜎)

Sangat Rendah

(𝜇 − 1,5 𝜎) < 𝑋 ≤ (𝜇 − 0,5 𝜎)

Rendah

(𝜇 − 0,5 𝜎) < 𝑋 ≤ (𝜇 + 0,5 𝜎)

Sedang

(𝜇 + 0,5 𝜎) < 𝑋 ≤ (𝜇 + 1,5 𝜎)

Tinggi

Keterangan:
𝜇 = Mean Teoritis
𝜎 = Std. Deviasi Teoritis

Pada tabel deskripsi data empiris dan teoritis penelitian (lihat tabel 9)
dapat dilihat skor mean teoritis dan standar deviasi pada variabel impulsive
buying sebesar 30 dan 6, maka variabel impulsive buying dapat
dikategorikan sebagai berikut:
Tabel 16.
Norma Kategorisasi Impulsive Buying
Skala

Impulsive
Buying

Rentang Skor

Kategorisasi

Jml.
Subjek
58

Presentase

X ≤ 23,5
23,5 < 𝑋 ≤ 27

Sangat
Rendah
Rendah

39

27,8%

27 < 𝑋 ≤ 33

Sedang

27

19,3%

33 < 𝑋 ≤ 36,5

Tinggi

16

11,5%

41,4%
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Berdasarkan data kategorisasi diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 16
atau 11,5% subjek yang berada dalam kategori tinggi. Terdapat 27 atau
19,3% subjek termasuk dalam kategori sedang. Terdapat 39 atau 27,8%
subjek yang termasuk dalam kategori rendah dan sebanyak 58 atau 41,4%
subjek yang termasuk dalam kategori sangat rendah.
Pada tabel deskripsi data empiris dan teoritis penelitian (lihat tabel 9)
juga dapat dilihat skor mean teoritis dan standar deviasi pada variabel store
environment perception sebesar 30 dan 6, maka variabel store environment
perception dapat dikategorikan sebagai berikut:
Tabel 17.
Norma Kategorisasi Store Environment Perception
Skala

Store
Environment
Perception

Rentang Skor

Kategorisasi

Jml.
Subjek
0

Presentase

X ≤ 23,5
23,5 < 𝑋 ≤ 27

Sangat
Rendah
Rendah

3

2,1%

27 < 𝑋 ≤ 33

Sedang

14

10%

33 < 𝑋 ≤ 36,5

Tinggi

123

87,9%

0%

Berdasarkan hasil kategorisasi diatas menunjukkan bahwa terdapat
123 atau 87,9% subjek yang termasuk dalam kategori tinggi, lalu terdapat
14 atau 10% subjek yang berada dalam kategori sedang. Sedangkan pada
kategori rendah terdapat 3 atau 2,1% subjek dan pada kategori sangat
rendah terdapat 0 atau 0% subjek.
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Pada tabel deskripsi data (lihat tabel 9) dapat diketahui bahwa skor
mean teoritis dan standar deviasi pada variabel self-control sebesar 50 dan
6,7, maka variabel self-control dapat dikategorikan sebagai berikut:
Tabel 18.
Norma Kategorisasi Self-Control
Skala

Rentang Skor

Kategorisasi

X ≤ 39,95
39,95 < 𝑋 ≤ 46,65

Sangat
Rendah
Rendah

46,65 < 𝑋 ≤ 53,35
53,35 < 𝑋 ≤ 60,05

Self-Control

Jml.
Subjek
0

Presentase

4

2,9%

Sedang

29

20,7%

Tinggi

107

76,4%

0%

Berdasarkan data pengkategorian diatas, dapat diketahui bahwa
terdapat 107 atau 76,4% subjek yang berada dalam kategorisasi tinggi.
Sedangkan yang termasuk dalam kategorisasi sedang sebanyak 29 atau
20,7% subjek dan terdapat 4 atau 2,9% yang termasuk dalam kategori
rendah, serta terdapat 0 atau 0% yang termasuk dalam kategori sangat
rendah.

F. Pembahasan
Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan teknik korelasi
Spearman Rho, store environment perception dan impulsive buying memiliki
korelasi sebesar -0,135 dengan signifikansi sebesar 0,056 (p > 0,05). Hal
tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan ditolak karena tidak ada
hubungan antara store environment perception dengan impulsive buying. Hal
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itu mungkin dikarenakan peneliti tidak menspesifikasikan toko apa yang
dimaksud, sehingga subjek dapat mempersepsikan toko apa saja (misal,
boutiqe, mall, atau departement store). Hasil yang diperoleh store
environment perception menunjukkan nilai yang tinggi, namun hasil dari
impulsive buying menunjukkan nilai yang rendah. Hal ini dikarenakan respon
individu terhadap store environment sering bergantung pada faktor
situasional, seperti perencanaan atau tujuan mereka (Russell & Snodgrass,
1987 dalam Xu, 2007).
Bitner (1992) berpendapat bahwa lingkungan fisik toko dapat
menimbulkan respon kognitif, emosional, dan psikologis yang akan
mempengaruhi pendekatan konsumen dan perilaku penghindaran. Pendekatan
konsumen yang dimaksud seperti bertahan lebih lama di dalam toko,
menghabiskan lebih banyak uang, dan membeli banyak barang. Namun,
kekuatan dan arah hubungan antara lingkungan toko dan respon konsumen
terhadap lingkungan dimoderasi oleh faktor personal dan situasional.
Penelitian yang dilakukan oleh Russell dan Snodgrass, 1987; Snodgrass,
Russel dan Ward, 1988; Ward, Snodgrass, Chew dan Russell, 1988 (dalam
Spies, 1997) menemukan bahwa bagaimana perasaan seseorang tentang
sebuah lingkungan dipengaruhi oleh tujuan ketika berada di lingkungan
tersebut. Selanjutnya, konsumen harus merasakan bahwa mereka bisa
mengatasi situasi belanja, sehingga kontrol diri mereka tinggi. Hal tersebut
sejalan dengan Bettman (1979) yang mengemukakan bahwa ketika konsumen
akan berbelanja, mereka cenderung melakukan pembelanjaan secara logis
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yaitu membeli berdasarkan kebutuhan dan konsumen melakukan penelaahan
informasi produk berdasarkan kebutuhan (dalam Abednego, 2011).
Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hipotesis kedua
yang diajukan oleh peneliti diterima yaitu ada hubungan yang signifikan
antara self-control dengan impulsive buying. Self-control dan impulsive
buying memiliki korelasi sebesar -0,421 dengan signifikansi sebesar 0,000 (p
< 0,05). Pada individu yang memiliki self-control tinggi, ia akan lebih
memilih produk sesuai dengan kebutuhannya (Baumeister, 2002). Selain itu,
individu dengan kontrol diri yang tinggi lebih mampu menghemat uang
mereka daripada membelanjakannya (Romal & Kaplan, 1995 dalam Tangney
dkk, 2004).
Jika dilihat dari perkembangan kognitif dewasa awal, individu dapat
berpikir reflektif dan lebih menekankan pada logika kompleks (Papalia, Olds
& Feldman, 2009). Hal tersebut sejalan dengan Engel dan Blackwell (1995)
yang menyatakan bahwa konsumen/individu dianggap memiliki pemikiran
logis dan rasional yang disertai evaluasi kognitif saat memutuskan perilaku
pembelian

(dalam

Widawati,

2011),

sehingga

individu

mampu

mengendalikan diri dari pikiran, emosi dan dorongan (Gailliot, Baumeister,
DeWall, Maner, Plant, Tice, dkk, 2007 dalam Sultan, Joireman & Sprott,
2011).
Rotter (1960) berpendapat bahwa suatu perilaku dibentuk melalui
reinforcement maupun proses kognitif. Proses kognitif yang dimaksud adalah
locus of control. Rotter (1960) juga menjelaskan bahwa teori Locus of
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Control membahas tentang lokasi kendali kepribadian seseorang dalam
hubungannya dengan lingkungan, serta lebih banyak menjelaskan mengenai
bagaimana tingkah laku dikendalikan dan diarahkan melalui fungsi kognitif
(dalam Widawati, 2011).
Selain itu, menurut Lefcourt (1982) locus of control merupakan aspek
kepribadian yang kontinum, dimana setiap individu memiliki locus of control
internal maupun eksternal, namun akan muncul salah satu locus of control
yang paling kuat dari kedua locus of control tersebut. Individu akan
menampilkan suatu tingkah laku dalam lingkungannya dengan menggunakan
salah satu aspek kepribadian yaitu locus of control internal maupun eksternal
(dalam Widawati, 2011).
Individu yang memiliki locus of control internal adalah individu yang
mampu mengendalikan self-control dengan baik, sehingga ia lebih selektif
terhadap stimulus, mampu mengontrol keinginan atau impulse-nya, mampu
menunda kepuasan dan tidak mudah terpengaruhi (Petri, dalam Lina, 1997).
Penelitian yang dilakukan oleh Sultan, Joireman dan Sprott (2011)
membahas mengenai manfaat dari hasil pelatihan kognitif sederhana yang
dapat meningkatkan self-control (dan dapat mengurangi dorongan pembelian
impulsif). Self-control yang tinggi dikaitkan dengan berbagai hasil positif
bagi individu (Tangney dkk, 2004). Hasil penelitian yang dilakukan oleh
Tangney dkk (2004) menunjukkan bahwa individu yang memiliki self-control
tinggi menghasilkan kinerja yang lebih baik karena mereka mampu
menerapkan disiplin diri dan menghindari perilaku prokastinasi. Selain itu,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
71

mereka memiliki penerimaan diri atau harga diri yang lebih tinggi. Mereka
juga memiliki hubungan yang lebih baik dengan pasangan sehingga jarang
terjadinya konflik dalam keluarga.
Di sisi lain, berdasarkan hasil perhitungan, skala store environment
perception memiliki nilai mean empiris sebesar 37,97, sedangkan nilai mean
teoritisnya sebesar 30,00. Hasil uji one sample t-test menunjukkan mean
empiris memiliki perbedaan yang signifikan terhadap mean teoritis karena
nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,000. Hal tersebut
menunjukkan bahwa store environment perception subjek tinggi, yang berarti
subjek memiliki persepsi positif terhadap store environment. Persepsi positif
terhadap store environment mengartikan bahwa subjek merasa nyaman
dengan lingkungan belanja karena lingkungan tersebut tercipta suasana
belanja yang menarik dan membuat terkesan dengan pengalaman berbelanja
di dalam toko (Coley & Burgess, 2003 dalam Yistiani, Yasa & Suasana,
2012). Sejalan dengan Chebat dan Michon (2003) yang menyatakan bahwa
persepsi konsumen terhadap store environment memiliki dampak pada
suasana hati atau mood (dalam Abednego, 2011).
Sejalan dengan store environment perception, hasil perhitungan skala
self-control memiliki nilai mean empiris sebesar 57,67, sedangkan nilai mean
teoritis sebesar 50,00. Dengan demikian, pada skala self-control memiliki
mean empiris lebih besar daripada mean teoritisnya. Hasil uji one sample ttest menunjukkan mean empiris memiliki perbedaan yang signifikan terhadap
mean teoritis karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar
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0,000. Hal ini menunjukkan bahwa self-control yang dimiliki subjek tinggi.
Subjek yang memiliki self-control tinggi menandakan bahwa dapat mengatur
dan merencanakan aktivitas, mampu memecahkan masalah, mampu
mengendalikan

pikiran,

serta

mampu

mengatur

keadaan

emosional

(Baumeister, Vohs & Tice 2007) sehingga ia tidak melakukan impulsive
buying.
Berbeda dengan store environment perception dan self-control, hasil
perhitungan pada skala impulsive buying memiliki nilai mean empiris sebesar
25,23 dan nilai mean teoritisnya sebesar 30,00. Hal tersebut mengartikan
bahwa nilai mean teoritisnya lebih besar daripada mean empirisnya. Hasil uji
one sample t-test menunjukkan bahwa mean empiris memiliki perbedaan
yang signifikan terhadap mean teoritis karena nilai signifikansi lebih kecil
dari 0,05, yaitu sebesar 0,000. Hal tersebut berarti impulsive buying pada
subjek rendah. Pada hasil tersebut dapat dikatakan bahwa subjek telah
memiliki perencanaan dan pertimbangan yang matang, serta dipengaruhi
waktu yang dimiliki oleh subjek untuk memahami kualitas dan kuantitas
suatu produk (Kacen & Lee, 2002 dalam Cinjarevic, 2010). Sejalan dengan
pendapat Stern (1962) yang menyatakan bahwa pembelian yang direncanakan
akan memakan waktu untuk mencari informasi dengan melibatkan
pengambilan keputusan yang rasional.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang
signifikan antara store environment perception dengan impulsive buying pada
wanita bekerja. Hal ini mengartikan bahwa tidak ada hubungan antara store
environment perception terhadap impulsive buying karena hasil impulsive
buying rendah, sehingga tidak terjadi perilaku impulsive buying.
Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa adanya hubungan
negatif yang signifikan antara self-control dengan impulsive buying pada
wanita bekerja. Dengan begitu, semakin tinggi self-control yang dimiliki oleh
subjek, maka semakin rendah impulsive buying. Sebaliknya, semakin rendah
self-control yang dimiliki oleh subjek, maka semakin tinggi impulsive buying.

B. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini tidak menspesifikasikan “toko” yang dimaksud sehingga
membuat subjek dapat mempersepsikan toko apa saja. Hal tersebut
memungkinkan terjadinya pengisian skala secara asal yang dilakukan oleh
subjek, sehingga memungkinkan menjadi penyebab sebaran data yang tidak
normal.
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C. Saran
1.

Untuk Subjek Penelitian (Wanita Bekerja)
Diharapkan bagi subjek yang memiliki self-control tinggi untuk
tetap mempertahankannya sehingga tidak melakukan impulsive buying.
Dengan demikian, subjek dapat mengontrol dirinya untuk tidak membeli
barang yang hanya memuaskan keinginan sesaat, namun membeli barang
sesuai dengan kebutuhan.

2.

Untuk Peneliti Selanjutnya
Saran untuk penelitian selanjutnya, untuk menspesifikasikan
“toko” yang dimaksud, seperti boutique, departement store, atau mall.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
75

DAFTAR PUSTAKA

Abednego, F. (2011). Analisis Pengaru Atmosfir Gerai Terhadap Penciptaan
Emosi (Arousal dan Pleasure), Perilaku Belanja (Motivasi Belanja Hedonik
dan Motivasi Belanja Utilitarian), dan Terhadap Pendekatan Perilaku. Fokus
Ekonomi, vol. 10, no. 2, hal. 125-139. Bandung: Program Studi Manajemen,
Universitas Kristen Maranatha.
Ali, A., & Hasnu, S. (2013). An Analysis of in-Store Shopping Environment on
Consumers’ Buying: Evidence From Pakistan.
Amos, C., Holmes, G. R., & Keneson, W. C. (2013). A Meta-Analysis of
Consumer Impulse Buying. Journal of Retailing and Consumer Services,
pp. 1-12. http://dx.doi.org/10.1016./j.jretconser.2013.11.004
Anderson, L. W. (1990). Likert Scales. Dalam H. J. Walberg., & G. D. Haertel
(Eds.), The international encyclopedia of educational evaluation (334-335).
Oxford: Pergamon.
Anggoro, W. J., & Widhiarso, W. (2010). Konstruksi dan Identifikasi Properti
Psikometris Instrumen Pengukuran Kebahagiaan Berbasis Pendekatan
Indigenous Psychology Study Multitrait-Multimethod. Jurnal Psikologi,
vol. 37, no. 2, pp. 176-188.
Astari, N P. L. W., & Widagda, I G. N. J. A. (2014). Pengaruh Perbedaan Jenis
Kelamin dan Kontrol Diri Terhadap Keputusan Pembelian Impulsif Produk
Parfum. Jurnal, hal. 546-560.
Azwar, S. (2003). Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Azwar, S. (2009). Penyusunan Skala Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Azwar, S. (2012). Penyusunan Skala Psikologi Edisi 2. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.

Azwar, S. (2013). Penyusunan Skala Psikologi (Edisi II). Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.

Azwar, S. (2015). Penyusunan Skala Psikologi Edisi II. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
76

Babin, B. J., & Babin, L. (2001). Seeking Something Different? A Model of
Schema Typicality, Consumer Affect, Purchase Intentions and Perceived
Shopping Value. Journal of Business Research, vol. 54, no. 2, pp. 89–96.
Baker, J. A., Parasuraman, D., Grewal., & Voss, G. B. (2002). The Influence of
Multiple Store Environment Cues on Perceived Merchandise Value and
Patronage Intentions. Journal of Marketing, vol. 66, no. 2, pp. 120-141.
Barclays. (2014). Financial Well-being: The last taboo of the workplace. Barclays
Research and News Centre. Barclays Corporate & Employer Solutions.
https://wealth.barclays.com/emloyer-solutions/en_gb/home/researchcentre/financial-wellbeing.html
Baumeister, R. F. (2002). Yielding to Temptation: Self-Control Failure, Impulsive
Purchasing and Consumer Behavior. Journal of Consumer Research, vol.
28, no. 4, pp. 670-676.
Baumeister, R. F., Vohs, K. D., & Tice, D. M. (2007). The strength model of selfcontrol. Current Directions in Psychological Science, vol. 16, pp. 396-403.
Bitner, M. J. (1992). Servicescapes: The Impact of Physical Surroundings on
Customers and Employees. Journal of Marketing, vol. 56, pp. 57-71.
Block, L. G., & Morwitz, V. G. (1999). Shopping Lists as an External Memory
Aid For Grocery Shopping: Influences on List Writing and List Fulfillment.
Journal of Consumer Psychology, vol. 8, no. 4, pp. 343-375.
http://dx.doi.org/10.1207/s15327663jcp0804_01
Bong, S, PhD. (2013). Pengaruh In-Store Stimuli Terhadap Impulse Buying
Behavior Konsumen Hypermarkert di Jakarta. Ultima Management, vol. 3,
no. 1, hal. 31-52.
Bonnin, G.,Goudey,A. (2012). The Kinetic Quality of Store Design: An
Exploration of Its Influence on Shopping Experience. Journal of Retailing
Consumer Service, vol. 19, pp. 637–643.
Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1981). Attention and Self-Regulation: A ControlTheory Approach to Human Behavior. New York: Springer-Verlag.
Chaplin, J. P. (2005). Kamus Lengkap Psikologi. Penerjemah DR. Kartini
Kartono. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Chaplin, J. P. (2008). Kamus Lengkap Psikologi. Jakarta: Grafindo Persada.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
77

Chebat JC, Sirgy MJ, St-James V. (2006). Upscale Image Transfer From Malls to
Stores: A Self Image Congruence Explanation. Journal of Business
Research, vol. 59, no. 12, pp. 1288–96.
Chen, T. (2008). Impulse Purchase Varied by Products and Marketing Channels.
Journal of International Management Studies, pp. 154-161.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.jimsjou
rnal.org/19%2520Tsai%2520Chen.pdf
Činjarević, M. (2010). Cognitive and Affective Aspects of Impulsive Buying.
Sarajevo Business and Economics Review, vol. 30, pp. 168-184.
Coley, A. L. (2002). Affective and Cognitive Processes Involved in Impulse
Buying.
Coley, A., & Burgess, B. (2003). Gender differences in cognitive and affective
impulse buying. Journal of Fashion Marketing and Management, vol. 7, no.
4, pp. 282-295.
Crawford, M.(1992). The World in a Shopping Mall. In : Sorkin, M.
(Ed.),Variations on a Theme Park. Hilland Wang, New York, pp.3–30.
Currid, C. (1993). Get a Shelf Life. Marketing Computer, vol. 13, no. 11, pp. 20.
Dholakia, U. M. (2000). Temptation and Resistance: An Intergrated Model of
Consumption Impulse Formation and Enactment. Psychology & Marketing,
vo. 17, no. 11, pp. 955-982.
Diba, D. S. (2014). Peranan Kontrol Diri Terhadap Pembelian Impulsif Pada
Remaja Berdasarkan Perbedaan Jenis Kelamin Di Samarinda. eJournal
Psikologi, vol. 1, no. 3, hal. 313-323.
Dickson, P. R., & Sawyer, A. G. (1990). The Price Knowledge and Search of
Supermarket Shoppers. Journal of Marketing, vol. 54, no. 3, pp. 42-53.
Dittmar, H., & Drury, J. (2000). Self-image—is it in the bag? A qualitative
comparison between ‘ordinary’and ‘excessive’ consumers. Journal of
Economic Psychology, vol. 21, pp. 109-142.
Donovan, R. J., & Rossiter, J. R. (1982). Store Atmosphere: An Enviromental
Psychology Approach. Journal of Retailing, vol. 58, no. 1, pp. 34-57.
Donovan, R. J., Rossiter, J. R., Marcoolyn, G., & Nesdale, A. (1994). “Store
Atmosphere and Purchasing Behaviour”. Journal of Retailing, vol. 70, no. 3,
pp. 283-294.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
78

Dunne, P. M., & Lusch, R. F. (2005). Retailing (5th Ed.). Ohio: South Western, A
Division of Thomson Learning.
Engel, J., & Blackwell, R. (1982). Consumer Behavior. Chicago: Dryden Press.
Engel, J., & Blackwell, R. (1995). Consumer Behavior. Chicago, IL; Dryden
Press.
Engel, J., Roger, D. B., & Paul, W. M. (2008). Perilaku Konsumen. Alih Bahasa:
Budyanto. Jilid I. Jakarta: Binarupa Aksara Publisher.
Fajarwati, S. (2015). Hubungan Antara Self Control dan Self Efficacy Dengan
Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa BK UNY yang Sedang Menyusun
Skripsi. Jurnal Bimbingan dan Konseling Edisi 8 Tahun ke-4, hal. 1-11.
Gailliot, M. T., Baumeister, R. F., DeWall, C. N., Maner, J. K., Plant, E. A., Tice,
D. M., dkk. (2007). Self-control Relies on Glucose as a Limited Energy
Source: Willpower Is More Than a Metaphor. Journal of Personality and
Social Psychology, vol. 92, pp. 325-336.
Ghufron, M. N., & Rini, R. (2011). Teori-teori Psikologi. Yogyakarta: Ar Ruzz
Media.
Gorgievski, M. J., Bakker, A. B., Schaufeli, W. B., van der Veen, H. B., &
Giesen, C. W. (2010). Financial problems and psychological distress:
Investigating reciprocal effects among business owners. Journal of
Occupational and Organizational Psychology, vol. 83, pp. 513-530.
Guenzi, P., Johnson, M.D., & Castaldo, S. (2009), “A Comprehensive Model of
Customer Trust in Two Retail Stores”. Journal of Service Management, vol.
20, no. 3, pp. 290-316.
Han, Y. K., Morgan, G. A., Kotsiopulo, A., & Kang-Park, J. (1991). Impulse
Buying Behavior of Apparel Purchasers. Clothing and Textiles Research
Journal, vol. 9, no. 3, 15-21.
http://dx.doi.org/10.1177/0887302X9100900303
Henden, E. (2008). What is Self-Control?. Philosophical Psychology, vol. 21, no.
1, pp. 69-90.
Hendariningrum, R., & Susilo, M. E. (2008). Fashion dan Gaya Hidup: Identitas
dan Komunikasi. Jurnal Ilmu Komunikasi, vol. 6, no. 2, hal. 25-32.
Heni, S. A. (2013). Hubungan Antara Kontrol Diri Dan Syukur Dengan Perilaku
Konsumtif Pada Remaja SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Jurnal.
Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
79

Hoch, S. J., & Loewenstein, G. F. (1991). Time-in-Consistent Preferences and
Consumer Self-Control. Journal of Consumer Research, vol. 17, no. 4, pp.
492-507.
Hofmann, W., Friese, M., & Strack, F. (2009). Impulse and Self-Control From a
Dual-Systems Perspective. Association for Psychological Science, vol. 4,
no. 2, pp. 162-176.
Holton, R., & Shute, S. (2007). Self-Control in the Modern Provocation Defence.
Oxford Journal of Legal Studies, vol. 27, no. 1, pp. 49-73.
Jones, M. A., Reynolds, K. E., Weun, S., & Beatty, S. E. (2003). The ProductSpecific Nature of Impulse Buying Tendency. Journal of Business
Research, vol. 56, pp. 505-511.
Kacen, J. J., & Lee, J. A. (2002). The Influence of Culture on Consumer
Impulsive Buying Behavior. Journal of Consumer Psychology, vol. 12, no.
2, pp. 163-176. http://dx.doi.org/10.1207/S15327663JCP1202_08
Kartono, DR. K. (2006). Psikologi Wanita 1. Mengenal Gadis Remaja & Wanita
Dewasa. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
Kosyu, D. A., Hidayat, K., & Abdillah, Y. (2014). Pengaruh Hedonic Shopping
Motives Terhadap Shopping Lifestyles dan Impulse Buying (Survey pada
Pelanggan Outlet Stardivarius di Galaxy Mall Surabaya). Jurnal
Administrasi Bisnis, vol. 14, no. 2, hal. 1-7.
Kotler, P., & Armstrong, G. (2001). Prinsip-prinsip Pemasaran, Edisi Kedelapan
Jilid I. Jakarta: Erlangga.
Kusuma, A. (2014). Pengaruh Fashion Involvement, Hedonic Consumption
Tendency, dan Positive Emotion Terhadap Fashion-Oriented Impulse
Buying Kalangan Remaja Di Surabaya. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Universitas Surabaya, vol. 3, no. 2, hal. 1-17.
Kusumowidagdo, A. (2010). Pengaruh Desai Atmosfer Toko Terhadap Perilaku
Belanja (Studi atas Pengaruh Gender terhadap Respon Pengunjung Toko).
Jurnal Manajemen Bisnis, vol. 3, no. 1, hal. 17-32.
Lefcourt, H. (1982). Trends in Theory and Research, 2nd ed.; Hillsdale, NJ:
Erlbaum.
Levy, M., & Weitz, B. A. (2001). Manajemen Pemasaran. Jakarta: Salemba
Pustakan Utama.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
80

Levy, M., & Weitz, B. A. (2009). Retailing Management, 7Ed. New York: Mc
Graw Hill.
Liang, Y. P., Liang, J., & Duan, Y. S. (2008). Relationship Between Consumer
Information Exposure, Product Knowledge, and Impulse Purchasing
Behavior: An Empirical Analysis. International Journal of Management,
vol. 25, no. 3, pp. 418-430.
Lina, H. (1997). “Perilaku Konsumtif Berdasarkan Locus of Control pada Remaja
Putri”. Jurnal Psikologika. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Loudon, D. L., & Bitta, A. J. (1993). Consumer Behavior Concept and Aplication.
Fourt Edition. Singapore: McGraw‐ Hill Book co.
Ma’ruf, H. (2006). Pemasaran Ritel. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka
Utama.
https://books.google.co.id/books?id=TaYnlt2tufwC&printsec=frontcover#v
=onepage&q&f=false
Mappiare, Drs. A. (1983). Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian dan
Pendidikan. hlm. 66-67. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.
Mattila, A. S., & Enz, C. A. (2002). The Role Of Emotions In Service Encounters.
Journal Of Service Research, vol. 4, no.4, pp. 268-77.
http://dx.doi.org/10.1177/1094670502004004004
Mattila, A. S., & Wirtz, J. (2001). Congruency of Scent and Music as a Driver of
in-Store Evaluations and Behavior. Journal of Retailing, vol. 77, pp. 273289.
Mattila, A. S., & Wirtz, J. (2008). The Role of Store Environmental Stimulation
and Social Factors on Impulse Purchasing. Journal of Services Marketing,
vol. 22, no. 7, pp. 562-567. doi: 10.1108/08876040810909686
McCullough, M. E., & Willoughby, B. L. B. (2009). Religion, Environment, and
Self-Control: Associations, Explanations, and Implications. Psychology
Bulletin, vol. 135, no. 1, pp. 69-93.
Murunganantham, G., & Bhakat, S. (2013). A Review of Impulse Buying
Behavior. International Journal of Marketing Studies, vol. 5, no. 3.
Mohan, G., Sivakumaran, B., & Sharma, P. (2013). Impact of Store Environment
on Impulse Buying Behavior. Journal of Marketing, vol. 47, no. 10, pp.
1711-1732.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
81

Morrison, M., Gan, S., Dubelaar, C., & Oppewal, H. (2011), In-store Music and
Aroma Influences on Shopper Behaviour and Satisfaction. Journal of
Business Research, vol. 64, no. 6, pp. 558-564.
Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (1998). Human Development (7th
Ed.). Boston: McGraw-Hill.
Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2008). Human Development.
Jakarta: Salemba Humanika.
Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2009). Human Development:
Perkembangan Manusia (Edisi 10, Buku 2). Jakarta: Salemba Humanika.
Peter, J. P., & Olson, J. C. (2000). Consumer Behaviour: Perilaku Konsumen dan
Strategi Pemasaran. Alih Bahasa: Damos Sihombing. Jilid 2. Edisi 4.
Jakarta: Penerbit Erlangga.
Prasetyo, B., & Jannah, L. M. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada.
Puspitasari, F. (2010). Hubungan Antara Persepsi Terhadap Citra Raga Dengan
Keputusan Membeli Produk Kosmetika Pada Wanita Karir. Skripsi.
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Rahmasari, L. (2010). Menciptakan Impulse Buying. Majalah Ilmiah Informatika,
vol. 1, no. 3, hal. 56-68.
Romal, J. B., & Kaplan, B. J. (1995). Difference in self-control among spenders
and savers. Psychology—A Quarterly Journal of Human Behavior, vol. 32,
pp. 8-17. http://psycnet.apa.org/record/1996-24586-001
Rook, D. W. (1987). The Buying Impulse. Journal of Consumer Research, vol.
14, pp. 189-199.
Rook, D. W., & Fisher, R. J. (1995). Normative Influences on Impulsive Buying.
Journal of Consumer Research, vol. 22, pp. 305-313.
Rook, D. W., & Hoch, S. J. (1985). Consuming Impulses. Advances in Consumer
Research, vol. 12, pp. 23-27.
Rotter, J. B. (1960). Social Learning and Clinical Psychology. New York:
Prentice-Hall. http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/10788-000
Russel, J. A., & Snodgrass, J. (1987). Emotion and the Environment, dalam
Stokols, D., & Altman, I. (1987). Handbook of Environmental Psychology,
Vol. 1. New York: John Wiley and Sons, Inc., 245-81.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
82

Santoso, A. (2010). Statistik Untuk Psikologi: Dari Blog Menjadi Buku.
Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
Santrock, J. W. (1995). Life-Span Development Perkembangan Masa Hidup Edisi
Kelima Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Santrock, J. W. (2002). Life-Span Development, Edisi 5, Jilid II. Jakarta: Penerbit
Erlangga.
Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Yogyakarta:
Graha Ilmu.
Sinaga, I., Suharyono., & Kumadji, S. (2012). Stimulus Store Environment Dalam
Menciptakan Emotional Response Dan Pengaruhnya Terhadap Impulse
Buying (Survei pada Pembeli di Carrefour Mitra I Malang). Jurnal Profit,
vol. 6, no. 2, hal. 1-14.
Sipahi, Dr. G. A., & Enginoglu, Ogr. G. D. (2015). Retail Planning Studies: an
Application Oriented at Consumers’ Perception of The Quality of Retail
Environment. Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 177, pp. 481490.
Sirgy MJ, Grewal D, Mangleburg T. (2000). Retail Environment, Self-Congruity,
and Retail Patronage: an Integrative Model and a Research Agenda. Journal
of Bussiness Research, vol. 49, no. 2, 127–38.
Snodgrass, J., Russell, J. A., & Ward, L. M. (1988). Planning, mood and placeliking. Journal of Environmental Psychology, vol. 8, pp. 209-222.

Spies, K., Hesse, F., & Loesch, K. (1997). Store atmosphere, mood and
purchasing behavior. International Journal of Research in Marketing, vol.
14, pp. 1-17.
Solomon, M. R. (2007). Consumer Behaviour: Buying, Having, and Being.
Seventh Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Solso, R. L., Maclin, O. H., & Maclin, M. K. (2007). Psikologi Kognitif. Edisi ke8. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Solso, R. L., Maclin, O. H., & Maclin, M. K. (2008). Psikologi Kognitif Edisi
Kedelapan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Stern, H. (1962). The Significance of Impulse Buying Today. Journal of
Marketing, April, 59-62. http://dx.doi.org/10.2307/1248439

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
83

Sugiyono. (2009). Statistik Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
Sultan, A. J., Joireman, J., & Sprott, D. E. (2011). Building consumer self-control:
The effect of self-control exercise on impulse buying urges. Springer
Science+Business, vol. 23, pp. 61-72.
Sumiati., Rosita, N. H., & Yulianti, I. (2015). Retail Environment and
Merchandising on the Evaluation of Impulse Buying (A Case Study of
Department Store Consumer in Malang City, Indonesia). Journal of UMP
Social Sciences and Technology Management, vol. 3, issue 1.
Sultan, A. J., Joireman, J., & Sprott, D. E. (2012). Building Consumer SelfControl: The Effect of Self-Control Exercise on Impulse Buying Urges. Vol.
23, pp. 61-72. doi: 10.1007/s11002-011-9135-4
Supratiknya, A. (2014). Pengukuran Psikologis. Yogyakarta: Universitas Sanata
Dharma.
Syamsul, B. T. (2010). Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif.
Jakarta: Kencana.
Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High Self-Control
Predicts Good Adjustment, Less Pathology, Better Grades, and
Interpersonal Success. Journal of Personality, vol. 72, no. 2, pp. 271-322.
Ursia, N. R., Siaputra, I. B., & Sutanto, N. (2013). Prokrastinasi Akademik dan
Self-Control pada Mahasiswa Skripsi Fakultas Psikologi Universitas
Surabaya. Makara Seri Sosial Humaniora, vol. 17, no. 1, hal. 1-18.
Utami, F. A., & Sumaryono. (2008). Pembelian Impulsif Ditinjau Dari Kontrol
Diri dan Jenis Kelamin Pada Remaja. Jurnal Psikologi Proyeksi, vol. 3, hal.
46-57.
Verplanken, B., & Aarts, H. (1999). Habit, attitude, and planned behaviour. Is
habit an empty construct, or an interesting case of automaticity?. European
Review of Social Psychology, vol. 10, pp. 101-133.
Verplanken, B., & Herabadi, A. (2001). Individual Differences in Impulse Buying
Tendency: Feeling and no Thinking. European Journal of Personality, vol.
15, pp. 71-83.
Verplanken, B., & Sato, A. (2011). The Psychology of Impulse Buying: An
Intergrative Self-Regulation Approach. J Consum Policy, vol. 34, pp. 197210.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
84

Verplanken, B., Trafimow, D., Khusid, I. K., Holland, R. W., & Steentjes, G. M.
(2009). Different selves, different values: Effects of self-construals on value
activation and use. European Journal of Social Psychology, vol. 39, pp.
900-919.
Wahid, M. (2007). Hubungan Antara Self-Control Dengan Kecemasan
Menghadapi Pensiun. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Ward, J. C., Mary, J. B., & Barnes, J. (1992). Measuring The Prototypicality and
Meaning of Retail Environment. Journal of Retailing, vol. 68, no. 2, pp.
194-220.
Ward, L. M., Snodgrass, J., Chew, B., & Russell, J. A. (1988). The role of plans
in cognitive and affective responses to places. Journal of Environmental
Psychology, vol. 8, pp. 1-8.
Watson, D., Clark, L., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of
brief measures of positive and negative affect: the PANAS scales. Journal
of Personality and Social Psychology, vol. 54, no. 6, pp. 1063-1070.
Widawati, L. (2011). Analisis Perilaku “Impulse Buying” dan “Locus of Control”
pada Konsumen di Carrefour Bandung. Mimbar, vol. 27, no. 2, hal. 125132. Bandung: Fakultas Psikologi, Universitas Islam Bandung.
Wisman, I P. (2015). Pengaruh Lingkungan Toko (Store Environment) Terhadap
Keputusan Pembelian Konsumen Pada Minimarket Srinadi Di Semarapura
Tahun 2014. Jurnal, vol. 5, no. 1.
Wood, M. (1998). Socio-economic Status, Delay of Gratification, and Impulse
Buying. Journal of Economic Psychology, vol. 19, pp. 295-320.
Xu, Y. (2007). Impact of Store Environment on Adult Generation Y Consumers’
Impulse Buying. Journal of Shopping Center Research, vol. 14, no. 1, pp.
39-56.
Yistiani, N. N. M., Yasa, N. N. K., & Suasana, I G. A. K. G. (2012). Pengaruh
Atmosfer Gerai dan Pelayanan Ritel Terhadap Nilai Hedonik dan Pembelian
Impulsif Pelanggan Matahari Departement Store Duta Plaza di Denpasar.
Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis, dan Kewirausahaan, vol. 6, no. 2, hal.
139-149.
Yolanda, A., & Rembulan, C. L. (2017). Hubungan Antara Impulse Buying
Dengan Financial Well-Being Pada Wanita Early Career. Psychopreneur
Journal, hal. 20-34.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
85

Zebua, A., & Nurdjayadi, R. (2001). Hubungan Antara Konformitas dan Konsep
Diri Dengan Perilaku Konsumtif Pada Remaja Putri. Jurnal Phronesis, vol.
3, no. 6, hal. 72-82.
Zhu, J. (2004). Understanding Volition. Philosophical Psychology, vol. 17, no. 2,
pp. 247-273.
http://bisnis.tempo.co/read/news/2011/06/21/090342265/pembelanja-indonesiamakin-impulsif (diunduh pada tanggal 12 Agustus 2015).

https://www.femina.co.id/fashion-trend/ini-produk-fashion-yang-paling-digemariwanita-

http://www.marsindonesia.com (2008). “Perilaku Belanja Konsumen Indonesia”.

http://www.marsindonesia.com/products/business-reports/perilaku-belanjakonsumen-indonesia-2015#mb-settings (diunduh pada tanggal 7 Desember
2015).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
86

LAMPIRAN

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
87

Lampiran 1
SKALA PENELITIAN
Inisial :
Usia

:
PETUNJUK PENGISIAN

Skala ini memiliki tiga bagian, yaitu bagian A, B dan C. Skala ini bersifat sangat
pribadi dan dijaga kerahasiaannya. Oleh sebab itu, Anda dimohon mengisi sesuai
dengan keadaan Anda yang sebenar-benarnya. Semua orang memiliki jawaban
yang berbeda, tetapi semua jawaban dianggap BENAR dan tidak akan ada
jawaban yang dianggap SALAH. Jawaban yang paling benar adalah jawaban yang
sesuai dengan diri Anda.
Pilihan jawaban dari setiap pernyataan adalah:





Sangat Sesuai (SS)
Jika Anda sangat sesuai dengan pernyataan.
Sesuai (S)
Jika Anda sesuai dengan pernyataan.
Tidak Sesuai (TS)
Jika Anda tidak sesuai dengan pernyataan.
Sangat Tidak Sesuai (STS)
Jika Anda sangat tidak sesuai dengan pernyataan.

Bacalah setiap pernyataan dengan seksama, kemudian pilihlah salah satu
jawaban dengan memberikan tanda silang ( X ) pada jawaban yang menurut
Anda paling sesuai.

Contoh pengisian :
No.

Pernyataan
SS

1.

Saya mampu mengelola keuangan dengan
baik.

< SELAMAT MENGERJAKAN >

PILIHAN
S
TS
X

STS
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Bagian A
No.

Pernyataan
STS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Saya biasanya berpikir dengan hati-hati
sebelum saya membeli pakaian.
Saya biasanya membeli pakaian yang tidak
saya rencanakan sebelumnya.
Jika saya membeli pakaian, biasanya saya
melakukan secara spontan.
Saya hanya membeli barang-barang yang
saya butuhkan.
Saya membeli pakaian pada saat itu juga.
Saya sering membeli pakaian tanpa
berpikir terlebih dahulu.
Sulit bagi saya untuk melewatkan pakaian
bagus yang saya lihat di toko.
Terkadang saya tidak bisa menahan rasa
ingin membeli pakaian.
Setiap kali saya melewati toko pakaian,
saya selalu melihat barang yang bagus
sehingga saya ingin membelinya.
Jika saya melihat pakaian model baru, saya
ingin membelinya.
Saya lebih emosional dalam membeli
pakaian.
Terkadang saya membeli pakaian karena
saya suka berbelanja bukan karena saya
butuh.

PILIHAN
TS
S

SS
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Bagian B
No.

Pernyataan
STS

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Lingkungan toko yang bersih membuat
saya merasa nyaman dan ingin kembali
berbelanja disana.
Toko yang bersih membuat saya merasa
nyaman untuk berlama-lama tinggal
didalamnya.
Desain mall/toko membuat saya merasa
nyaman untuk berbelanja.
Tata letak di dalam toko membantu saya
untuk menemukan produk dengan mudah.
Petunjuk atau simbol membantu saya
menemukan posisi produk yang saya cari.
Banyak variasi produk fashion yang
disediakan.
Koleksi produk fashion yang disediakan
memenuhi gaya saya.
Produk fashion yang disediakan mengikuti
trend membuat saya senang berbelanja di
toko tersebut.
Jam operasional toko adalah waktu yang
tepat untuk berbelanja.
Desain lingkungan toko sesuai dengan
selera saya.
Saya merasa tidak nyaman untuk berada di
lingkungan toko yang kotor.
Harga yang ditawarkan cukup terjangkau.

PILIHAN
TS
S

SS
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Bagian C
No.

Pernyataan
STS

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Saya adalah orang yang malas.
Saya mengucapkan hal-hal yang tidak
pantas.
Saya melakukan hal-hal tertentu yang tidak
baik untuk diri saya, jika hal tersebut
menyenangkan.
Orang lain dapat mengandalkan saya untuk
tepat waktu.
Saya cukup sering berubah pikiran.
Orang lain akan mendeskripsikan saya
sebagai orang yang tidak memiliki
pertimbangan dalam melakukan sesuatu.
Saya adalah orang yang boros.
Saya dapat diandalkan.
Saya tidak pandai menyimpan rahasia.
Saya tidak mudah putus asa.
Akan lebih baik jika saya berpikir sejenak
sebelum bertindak.
Saya
melakukan
hal-hal
yang
menyehatkan.
Saya makan makanan yang sehat.
Kesenangan terkadang menghambat saya
menyelesaikan pekerjaan.
Saya sulit berkonsentrasi.
Saya mampu bekerja secara efektif untuk
tujuan-tujuan jangka panjang.
Terkadang saya tidak bisa menahan diri
untuk melakukan sesuatu, meskipun saya
tau itu salah.
Saya sering bertindak tanpa memikirkan
semua kemungkinan/konsekuensinya.
Saya terlalu mudah kehilangan kesadaran.
Saya sering menyela orang.

PILIHAN
TS
S

SS
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Lampiran 2
Hasil Seleksi Aitem Skala Impulsive Buying
Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted

Total Correlation

Alpha if Item
Deleted

VAR00001

23.59

35.309

.488

.864

VAR00002

22.86

33.629

.596

.858

VAR00003

22.93

34.326

.500

.864

VAR00004

23.21

34.644

.477

.865

VAR00005

22.99

36.180

.351

.872

VAR00006

23.43

34.088

.593

.858

VAR00007

23.11

32.758

.653

.854

VAR00008

22.84

32.138

.660

.853

VAR00009

22.93

33.477

.572

.859

VAR00010

23.00

33.640

.544

.861

VAR00011

23.29

34.036

.608

.857

VAR00012

23.34

33.174

.628

.856
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Lampiran 3
Hasil Seleksi Aitem Skala Store Environment Perception
Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted

Total Correlation

Alpha if Item
Deleted

VAR00001

34.63

18.034

.502

.817

VAR00002

34.84

17.879

.485

.818

VAR00003

34.80

17.701

.554

.813

VAR00004

34.55

18.422

.538

.815

VAR00005

34.63

18.480

.426

.823

VAR00006

34.78

18.202

.543

.814

VAR00007

35.00

17.295

.576

.810

VAR00008

35.01

17.698

.544

.813

VAR00009

35.01

17.834

.491

.818

VAR00010

35.14

17.787

.519

.815

VAR00011

34.52

18.295

.426

.823

VAR00012

34.79

19.364

.266

.835
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Lampiran 4
Hasil Seleksi Aitem Skala Self-Control
Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted

Total Correlation

Alpha if Item
Deleted

VAR00001

55.60

44.285

-.452

.824

VAR00002

54.50

37.043

.339

.778

VAR00003

54.79

35.561

.470

.769

VAR00004

54.68

38.177

.189

.788

VAR00005

55.36

37.756

.233

.785

VAR00006

54.66

35.174

.556

.764

VAR00007

55.08

35.123

.430

.772

VAR00008

54.52

37.935

.320

.779

VAR00009

54.56

37.328

.256

.784

VAR00010

54.69

37.639

.240

.785

VAR00011

54.37

37.185

.460

.773

VAR00012

54.84

37.069

.356

.777

VAR00013

54.93

36.786

.401

.774

VAR00014

55.18

37.328

.366

.777

VAR00015

54.81

36.570

.452

.772

VAR00016

54.65

36.905

.548

.770

VAR00017

55.07

33.995

.604

.758

VAR00018

54.76

34.311

.590

.760

VAR00019

54.91

36.381

.353

.777

VAR00020

54.59

36.056

.471

.770

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
94

Lampiran 5
Reliabilitas Skala Penelitian
1. Skala Impulsive Buying
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
140

100.0

0

.0

140

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.870

12

2. Skala Store Environment Perception
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
140

100.0

0

.0

140

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
.831

N of Items
12
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3. Skala Self-Control
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
140

100.0

0

.0

140

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
.786

N of Items
20
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Lampiran 6
Hasil Uji antara Mean Empiris dengan Mean Teoritis

1. Skala Impulsive Buying
One-Sample Statistics
N
IB

Mean
140

Std. Deviation

25.23

Std. Error Mean

6.319

.534

One-Sample Test
Test Value = 30
95% Confidence Interval of
the Difference

Mean
t
IB

df

-8.934

Sig. (2-tailed)
139

Difference

.000

Lower

-4.771

Upper

-5.83

-3.72

2. Skala Store Environment Perception
One-Sample Statistics
N
SEP

Mean
140

Std. Deviation

37.97

Std. Error Mean

4.604

.389

One-Sample Test
Test Value = 30
95% Confidence Interval of
Mean
t
SEP

20.488

df

Sig. (2-tailed)
139

.000

Difference
7.971

the Difference
Lower
7.20

Upper
8.74
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3. Skala Self-Control
One-Sample Statistics
N
SC

Mean
140

Std. Deviation

57.67

Std. Error Mean

6.383

.539

One-Sample Test
Test Value = 50
95% Confidence Interval of
Mean
t
SC

14.221

df

Sig. (2-tailed)
139

.000

Difference
7.671

the Difference
Lower
6.60

Upper
8.74
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Lampiran 7
Hasil Uji Normalitas

Case Processing Summary
Cases
Valid
N

Missing

Percent

N

Total

Percent

N

Percent

IB

140

100.0%

0

.0%

140

100.0%

SEP

140

100.0%

0

.0%

140

100.0%

SC

140

100.0%

0

.0%

140

100.0%

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic

df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

IB

.087

140

.011

.984

140

.095

SEP

.130

140

.000

.970

140

.003

SC

.101

140

.001

.972

140

.006

a. Lilliefors Significance Correction
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Lampiran 8

Histogram
1. Impulsive Buying

2. Store Environment Perception
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3. Self-Control
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Lampiran 9
Hasil Uji Linearitas

1. Impulsive Buying dengan Store Environment Perception
Case Processing Summary
Cases
Included
N
IB * SEP

Excluded

Percent
140

N

Total

Percent

100.0%

0

N

.0%

Percent
140

100.0%

ANOVA Table
Sum of
Squares
IB * SEP Between Groups (Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

Mean
df

Square

20 51.664 1.361

.156

55.428

1 55.428 1.460

.229

977.859

19 51.466 1.356

.163

4517.399

119 37.961

Total

5550.686

139

Measures of Association

IB * SEP

-.100

R Squared
.010

Sig.

1033.287

Within Groups

R

F

Eta
.431

Eta Squared
.186
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2. Impulsive Buying dengan Self-Control
Case Processing Summary
Cases
Included
N
IB * SC

Excluded

Percent
140

N

Total

Percent

100.0%

0

N

.0%

Percent
140

100.0%

ANOVA Table
Sum of
Squares
IB * SC Between Groups (Combined)

Mean
df

Square

1830.763

29

910.332

1

910.332

920.431

28

32.873

Within Groups

3719.923

110

33.817

Total

5550.686

139

Linearity

Deviation from
Linearity

Measures of Association
R
IB * SC

-.405

R Squared
.164

Eta
.574

Eta Squared
.330

F

Sig.

63.130 1.867
26.91
9
.972

.011
.000

.514
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Lampiran 10
Hasil Uji Hipotesis

1. Impulsive Buying dengan Store Environment Perception
Correlations
IB
Spearman's rho

IB

Correlation Coefficient

1.000

-.135

.

.056

140

140

-.135

1.000

Sig. (1-tailed)

.056

.

N

140

140

Sig. (1-tailed)
N
SEP

SEP

Correlation Coefficient

2. Impulsive Buying dengan Self-Control
Correlations
IB
Spearman's rho

IB

1.000

-.421**

.

.000

140

140

-.421**

1.000

Sig. (1-tailed)

.000

.

N

140

140

Correlation Coefficient
Sig. (1-tailed)
N

SC

SC

Correlation Coefficient

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

