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ABSTRAK 

 

 Perkembangan pesat usaha fast food  adalah konsekuensi logis dari pertumbuhan 

ekonomi dan pergerakan globalisasi dunia yang merupakan salah satu bentuk usaha jasa 

makanan siap saji yang ramai dibicarakan dan berkembang pesat di Indonesia dan negara -

negara berkembang lainnya. Dalam upaya menerapkan strategi pemasaran mutakhir dengan 

didukung oleh kemajuan teknologi informasi untuk mempertahankan loyalitas konsumennya, 

maka restaurant fast food secara konsisten mempelajari perilaku konsumennya. Salah satu 

perilaku konsumen yang sangat penting adalah perilaku impulse buying  (belanja impulsif). 

 Kegiatan pemasaran ini tidak bisa lepas dari perilaku konsumen yang menjadi target 

pasar suatu perusahaan. Momen-momen tertentu pun dimanfaatkan sedemikian rupa untuk 

menarik konsumen dan pembelian yang dilakukan oleh konsumen sebanyak mungkin. Salah 

satu cara yang dapat dilakukan fast food untuk mempertahankan keunggulan bersaing dan 

menjaga gross profit adalah dengan promosi. Promosi dapat dilakukan melalui berbagai jenis 

media baik di luar toko maupun di dalam toko. Promosi yang dilakukan di luar toko bertujuan 

menarik konsumen untuk mengunjungi toko. Promosi yang dilakukan di dalam toko bertujuan 

untuk mengingatkan konsumen terhadap suatu produk tertentu dan dapat merangsang 

keputusan pembelian konsumen yang terbentuk di dalam toko. 

 Strategi promosi harus dilakukan terintegrasi dan komprehensif agar sebuah pesan 

dapat tersampaikan dengan menyeluruh dan konsisten pada targetnya. Jika menggunakan 

bauran promosi yang tepat, maka tujuan tersebut akan tercapai. Banyaknya media yang dapat 

digunakan akan semakin meningkatkan persaingan, yang pada akhirnya komunikasi 

pemasaran akan lebih ditekankan pada aktivitas promosi penjualan yang bersifat di dalam toko, 

yang dapat lebih merangsang konsumen untuk melakukan pembelian terutama untuk produk-

produk low involvement.  

 Promosi penjualan di dalam toko membuat fast food menjadi tempat untuk menjual 

sekaligus membangun merek dan juga dapat menciptakan atmosfer yang lebih hidup serta 

memperkaya pengalaman bagi konsumennya. Promosi penjualan di dalam toko akan membuat 

perilaku pembelian impulsif (impulse buying) dari konsumen semakin mudah terbentuk. 

Pembelian impulsif (impulse buying) biasa terjadi pada produk-produk low involvement yang 

tidak memerlukan pertimbangan yang rumit untuk membelinya. Hal ini dikarenakan produk 

low involvement biasanya dibeli secara rutin dengan pemikiran dan usaha yang minimum, 

karena bukan merupakan suatu hal yang vital dan juga tidak terlalu memberikan pengaruh yang 

besar terhadap gaya hidup konsumen. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Masalah 

 Gelombang Korea (Hallyu) merupakan fenomena yang terjadi dan menjangkiti aspek 

kehidupan setiap orang di berbagai belahan dunia. Penyebaran tersebut terjadi melalui berbagai 

tayangan televisi serta muncul di berbagai media internet. Musik Korean-Pop (K-Pop) menjadi 

salah satu cara untuk memperkenalkan negara Korea Selatan. Indonesia sendiri saat ini sedang 

mengalami tren dunia hiburan yang berkiblat pada dunia hiburan Korea Selatan, atau yang 

biasa disebut dengan Korean Wave atau Hally. Shim menyatakan bahwa “Hallyu” atau 

“Korean wave” adalah globalisasi budaya Korea Selatan ke berbagai negara (Nastiti,2010:3) 

 Korean Wave disebarkan ke berbagai negara dalam bentuk film, drama, musik, kuliner, 

serta pernak-pernik kebudayaan yang mengangkut identitas negara Korea Selatan sebagai 

media. Banyak hal yang mengangkat pengetahuan akan negara Korea Selatan, yang menjadi 

perhatian khusus salah satunya adalah kuliner Korea Selatan. Kuliner yang disajikan 

merupakan makanan yang kental akan rasa serta keaslian dari bahan makanan yang di sajikan 

di negara aslinya Korean Selatan, sehingga masyarakat indonesia dapat merasakan cita rasa 

dari makanan asli negara tersebut walaupun tanpa harus datang ke negara yang bersangkutan. 

Salah satu buktinya yaitu dengan perkembangan restoran Korea di Indonesia dalam beberapa 

dekade terakhir ini cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya restoran korea 

yang hadir di Indonesia. 

 Perkembangan pesat usaha fast food  adalah konsekuensi logis dari pertumbuhan 

ekonomi dan pergerakan globalisasi dunia yang merupakan salah satu bentuk usaha jasa 

makanan siap saji yang ramai dibicarakan dan berkembang pesat di Indonesia dan negara - 

negara berkembang lainnya. Dalam upaya menerapkan strategi pemasaran mutakhir dengan 

didukung oleh kemajuan teknologi informasi untuk mempertahankan loyalitas konsumennya, 

maka restaurant fast food secara konsisten mempelajari perilaku konsumennya. Salah satu 

perilaku konsumen yang sangat penting adalah perilaku impulse buying  (belanja impulsif).  

 Semakin meningkatnya jumlah fast food di Indonesia, akan semakin meningkatkan 

persaingan di industri restaurant. Dengan banyaknya pilihan fast food sebagai tempat belanja, 

konsumen kini mempunyai daya tawar yang lebih tinggi. Konsumen dapat dengan mudah 

memilih fast food yang dianggap memberikan penawaran dan manfaat lebih, tidak hanya 

sekedar tempat makan semata. Agar mendapatkan posisi yang unik dimata konsumennya, fast 

food harus memikirkan strategi yang berbeda dari kompetitornya.   

 Kegiatan pemasaran ini tidak bisa lepas dari perilaku konsumen yang menjadi target 

pasar suatu perusahaan. Momen-momen tertentu pun dimanfaatkan sedemikian rupa untuk 

menarik konsumen dan pembelian yang dilakukan oleh konsumen sebanyak mungkin. Salah 

satu cara yang dapat dilakukan fast food untuk mempertahankan keunggulan bersaing dan 

menjaga gross profit adalah dengan promosi. Promosi dapat dilakukan melalui berbagai jenis 

media baik di luar toko maupun di dalam toko. Promosi yang dilakukan di luar toko bertujuan 

menarik konsumen untuk mengunjungi toko. Promosi yang dilakukan di dalam toko bertujuan 

untuk mengingatkan konsumen terhadap suatu produk tertentu dan dapat merangsang 

keputusan pembelian konsumen yang terbentuk di dalam toko.  

 Strategi promosi harus dilakukan terintegrasi dan komprehensif agar sebuah pesan 

dapat tersampaikan dengan menyeluruh dan konsisten pada targetnya. Jika menggunakan 

bauran promosi yang tepat, maka tujuan tersebut akan tercapai. Banyaknya media yang dapat 

digunakan akan semakin meningkatkan persaingan, yang pada akhirnya komunikasi 

pemasaran akan lebih ditekankan pada aktivitas promosi penjualan yang bersifat di dalam toko, 
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yang dapat lebih merangsang konsumen untuk melakukan pembelian terutama untuk produk-

produk low involvement.  

 Promosi penjualan di dalam toko membuat fast food menjadi tempat untuk menjual 

sekaligus membangun merek dan juga dapat menciptakan atmosfer yang lebih hidup serta 

memperkaya pengalaman bagi konsumennya. Promosi penjualan di dalam toko akan membuat 

perilaku pembelian impulsif (impulse buying) dari konsumen semakin mudah terbentuk. 

Pembelian impulsif (impulse buying) biasa terjadi pada produk-produk low involvement yang 

tidak memerlukan pertimbangan yang rumit untuk membelinya. Hal ini dikarenakan produk 

low involvement biasanya dibeli secara rutin dengan pemikiran dan usaha yang minimum, 

karena bukan merupakan suatu hal yang vital dan juga tidak terlalu memberikan pengaruh yang 

besar terhadap gaya hidup konsumen.  

 Menurut Ma’ruf (2011), terdapat jenis-jenis promosi penjualan yang dapat dilakukan, 

yaitu free sample, bonus pack, in-store display, purchase with purchase yang merupakan 

bentuk dari premiums, price-off promotions atau price discount, contest, frequent shopper 

program, demonstration, referral gifts, direct gifts, souvenir, dan special events. Pada 

penelitian ini, konsep promosi penjualan yang diteliti difokuskan pada promotion,discount, 

dan in-store display.  

 Peneliti ingin mengetahui seberapa besar variabel-variabel tersebut berpengaruh 

terhadap pembelian impulse (impulse buying). Pada  Lotteria di Bassura Mall karena ketiga 

promosi tersebut sangat sering digunakan dalam katalog penjualan sebagai salah satu strategi 

penjualan pihak Lotteria.  

 Peter dan Olson (2014:256) mendefinisikan potongan harga adalah strategi menentukan 

harga yang melibatkan rencana jangka panjang untuk menurunkan harga secara sistematis 

setelah mengenalkan produk dengan harga tinggi. Salah satu bentuk promosi ini merupakan 

bentuk promosi yang paling digemari oleh para konsumen. Seseorang yang ketika itu melihat 

adanya potongan harga akan cenderung tertarik untuk melihat dan membeli barang tersebut. 

Mereka beranggapan dengan harga yang semula tinggi dengan adanya diskon seseorang sudah 

dapat membelinya dan masih ada sisa uang untuk membeli yang lainnya. Hal tersebut 

memunculkan pembelian impulse (impulse buying) didalam toko karena konsumen tertarik 

dengan harga. Bonus pack (produk tambahan) digunakan untuk meningkatkan konsumen 

dalam mencoba suatu merek. Adanya muatan ekstra dari sebuah produk dengan harga normal 

akan sangat mempengaruhi konsumen seketika didalam toko, mereka akan berfikir dua kali 

untuk tidak membeli.  

 Menurut Buchari Alma dalam Foster (2014:72), In-Store Display merupakan usaha 

mendorong perhatian dan minat konsumen pada toko atau barang dan mendorong keinginan 

membeli melalui daya tarik penglihatan langsung (direct visual appeal). Memajangkan barang 

di dalam toko dan di etalase, mempunyai pengaruh besar terhadap penjualan, dan jika 

materialnya terintegrasi, hal ini dapat terlihat dan dirasakan sebagai suatu iklan produk dan 

dapat memperkuat positioning merek tersebut.  

 Utami (2010), mengemukakan bahwa titik penjualan dapat dilaksanakan dengan cara 

memajang produk (display) di counter, lantai, dan jendela (window display) yang 

memungkinkan fast food untuk mengingatkan para pelanggan dan sekaligus merangsang pola 

perilaku belanja tidak terencana (impulse buying). Biasanya kita lihat salah satu cara untuk 

menjual barang ialah dengan membiarkan calon pembeli itu melihat, meraba, mencicipi, 

mengendarai, dan lain sebagainya (Foster 2010:72). Dari stimuli yang diberikan dari display 

tersebut, maka akan tercipta minat dari orang tersebut untuk membeli produk seketika didalam 

toko.  
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 Impulse buying merupakan perilaku pembelian tidak terencana pada konsumen yang 

dikarakteristikkan dengan pengambilan keputusan yang relatif cepat dan pengaruh subyektif 

dalam pemenuhan kebutuhan (Kancen dan Lee, 2010). Impulse buying saat ini semakin marak 

terjadi dikarenakan salah satu faktor yaitu semakin sempitnya waktu bagi konsumen untuk 

mencari informasi untuk barang-barang kebutuhannya. Selain itu juga tidak direncanakannya 

kegiatan berbelanja membuat mereka lebih memilih merek yang memberikan daya tarik atau 

manfaat lebih bagi dirinya pada saat itu sehingga keputusan pembelian terbentuk di dalam toko. 

Hasil riset Asmoro (2009) mengatakan 76% konsumen yang mengunjungi fast food tidak 

pernah merencanakan apa yang ingin dibeli sebelum berbelanja. Hal tersebut membuat para 

fast food perlu melakukan strategi promosi penjualan di dalam toko dengan memanfaatkan 

keadaan tersebut dan pada akhirnya mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian 

yang tidak direncanakan sebelumnya.  

  Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: apakah promosi penjualan, diskon dan in-store display mempunyai pengaruh terhadap 

keputusan pembelian pada Lotteria di Bassura Mall. 

 

 1.2  Asumsi 

 Sebagai dasar pemahaman bersama terhadap permasalahan yang akan diteliti 

diperlukan adanya asumsi agar tidak terjadi perepsi yang salah dalam skripsi ini penulis 

mengajukan asumsi sebagai berikut :  

1. Dana untuk pomo produk di Lotteria Bassura Mall telah tersedia.  

2. Adanya diskonpada pembelian produk tertentu di Lotteria Bassura Mall.  

3. Adanya perilaku impluse buying pada pembelian di Lotteria Bassura Mall.  

4. Kualitas produk telah memenuhi standar. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penyususnan Skripsi adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahuihubungan antara promo, diskon dan in-store display terhadap keputusan 

pembelian secara parsial dan simultan pada Lotteria di Bassura Mall. 

2. Untuk mengetahui kontribusi promo,diskon,dan in-store display terhadap keputusan 

pembelian secara parsial dan simultan pada Lotteria di Bassura Mall. 

3. Untuk mengetahui pengaruh promo,diskon,dan in-store display terhadap keputusan 

pembelian secara parsial dan simultan pada Lotteria di Bassura Mall. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Impulse Buying  

2.1.1  Impulse Buying (Pembelian tidak Terencana) 

 Pembelian merupakan fungsi dari niat, pengaruh lingkungan dan perbedaan individu. 

Umumnya pembelian direncanakan sepenuhnya dalam pengertian ada niat untuk membeli 

produk ataupun merek tertentu. Tetapi pada kenyataannya konsumen sering tidak 

menggunakan pikiran rasionalnya dalam menentukan barang-barang yang benar-benar 

dibutuhkan sehingga pembelian terjadi tanpa direncanakan secara khusus. Pembelian inilah 

yang dikenal dengan istilah pembelian impulse buying (Wathani, 2009).  

 Engel dan Blackwell dalam Semuel (2006:105) mendefinisikan pembelian yang tidak 

direncanakan atau unplanned buying adalah suatu tindakan pembelian yang dibuat tanpa 

direncanakan sebelumnya atau keputusan pembelian dilakukan pada saat berada di dalam toko. 

Secara umum, konsumen telah merencanakan apa yang hendak dibeli.  

 Menurut Utami (2010:67), pembelian impulsif terjadi ketika konsumen tiba-tiba 

mengalami keinginan yang kuat dan kukuh untuk membeli secepatnya. Ada beberapa sebab 

konsumen membeli suatu produk diluar rencana (impulse buying). Pertama, karena konsumen 

terpengaruh oleh iklan yang ia tonton sebelumnya. Kedua, keinginan untuk mencoba-coba 

produk baru. Ketiga, kemasan yang atraktif dan dispaly yang menarik.  

 Pembelian impulsif merupakan suatu proses pembelian yang terjadi ketika seseorang 

melihat suatu barang dan tiba-tiba ingin membeli barang tersebut, dan kemudian memutuskan 

untuk melakukan pembelian pada saat itu juga. Perilaku pembelian tanpa direncanakan 

(impulse buying) yang dilakukan secara terus-menerus menyebabkan orang berperilaku 

kompulsif.  

  Menurut Srern dalam Utami (2010:68) ada empat tipe pembelian impulsif, yaitu: pure 

impulse, reminder impulse, suggestion impulse, dan planned impulse. 

1. Pure Impulse 

Pengertian ini mengacu pada tindakan pembelian karena alasan menarik, biasanya ketika 

pembelian terjadi karena loyalitas merek atau perilaku pembelian yang telah biasa 

dilakukan. 

2. Reminded Impuls 

Ketika konsumen membeli berdasarkan jenis impuls ini, hal ini dikarenakan unit tersebut 

biasanya memang dibeli juga, tetapi tidak terjadi untuk diantisipasi atau tercatat dalam 

daftar belanja. 

3. Suggestion impulse 

Suatu produk yang ditemui konsumen untuk pertama kali akan menstimuli keinginan 

untuk mencobanya. 

4. Planned impulse 

Aspek perencanaan dalam perilaku ini menunjukkan respons konsumen terhadap beberapa 

stimulus untuk membeli unit yang tidak diantisipasi, ini biasanya distimulasi oleh 

pengumuman penjualan kupon, potongan kupon, atau penawaran menggiurkan lainnya. 

  Perilaku pembelian tidak terencana juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti 

store atmosphere. Store atmosphere merupakan segala hal yang berkaitan dengan toko, seperti 

desain, tata letak, warna, musik, pencahayaan, dan aroma dalam menciptakan kesan dan citra 

yang dapat menarik minat konsumen (Utami, 2010:52).  

 Menurut Utami (2010:69) kondisi-kondisi yang memudahkan terjadinya pembelian 

impulsif di supermarket adalah sebagai berikut : 
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1. Besarnya transaksi, semakin banyaknya macam produk yang dibeli, presentase terjadinya 

pembelian impulsif akan semakin meningkat pula. 

2. Perjalanan belanja, presentase terjadinya pembelian impulsif semakin tinggi terjadi 

sewaktu konsumen melakukan perjalanan belanja daripada perjalanan biasa.  

3. Frekuensi belanja, pembelian impulsif semakin besar kemungkinannya terjadi apabila 

sering melakukan pembelian daripada yang jarang melakukan pembelian.  

4. Daftar belanja, daftar yang telah ditentukan terlebih dahulu dapat menyebabkan 

kemungkinan besar terjadinya pembelian impulsif, tetapi hanya bila jumlah unit 

belanjanya besar, umumnya lebih dari 15 item. 

 

2.1.2  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembelian Impulsif 

 Menurut Weinberg dan Gotwald dalam Alijan dan Dayo (2008:15) faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembelian impulsif, yaitu sebagai berikut : 

1. Faktor Internal 

a. Emotion 

Emosi didefinisikan sebagai faktor yang sangat mempengaruhi pembelian impulsif. 

Emosi konsumen juga dapat mempengaruhi pembeian dimana seseorang konsumen 

yang bahagia akan melakukan pembelian lebih banyak dibandingkan dengan orang 

yang tidak bahagia. Mood adalah bagian dari emosi. 

b. Mood 

Mood sangat mudah dipengaruhi. Mood juga datang dan menghilang secara tiba-tiba. 

Menurut Stern dalam Semuel Hatane (2006: 107) Emosi Mood terdiri dari tiga faktor, 

yaitu sebagai berikut : 

1) Pleasure 

Merupakan tingkat perasaan yang dijabarkan dalam bentuk perasaan seseorang 

merasa baik, penuh kegembiraan bahagia, atau merasa dipuaskan dengan situasi 

khusus. Mengacu pada tingkat dimana individu merasa baik, penuh 

kegembiraan, bahagia yang berkaitan dengan situasi. 

Pleasure diukur dengan penilaian reaksi lisan ke lingkungan (bahagia sebagai 

lawan sedih, menyenangkan sebagai lawan tidak menyenangkan, puas sebagai 

lawan tidak puas, penuh harapan sebagai lawan putus asa, dan santai sebagai 

lawan bosan). 

2) Arousal 

Arousal dijabarkan sebagai tingkatan perasaan yang bervariasi dari perasaan 

kegembiraan (excitement), terdorong (stimulation), kewaspadaan (alertness), 

atau menunjukkan keaktifan (activeness), yang membuat kelelahan (tired), 

perasaan lelah atau perasaan kantuk (sleepy), atau bosan (bored). 

3) Dominance 

Mengacu pada tingkat perasaan yang direspon konsumen saat mengendalikan 

atau dikendalikan oleh lingkungan. 

4) Hedonic Pleasure 

Merupakan hasrat berbelanja yang sering diiringi oleh intensitas keadaan. 

5) Cognitive 

Menurut Peter dan Olson (2005: 41), kognitif lebih mengacu pada proses 

berpikir dimana didalamnya terdapat pengetahuan (knowledge), arti atau 

maksud (meaning), dan kepercayaan (belief). 

6) Affective 
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Menurut Peter dan Olson (2005: 42), afektif biasanya segera berpengaruh dan 

secara otomatis terhadap aspek-aspek dari emosi (emotions) dan perasaan 

(feeling states). 

2. Faktor Eksternal 

 Faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan pembelian impulsif merupakan 

faktor-faktor yang berasal dari luar yang membuat seseorang mendapatkan dorongan 

untuk melakukan pembelian impulsif. Salah satu faktor eksternal adalah penataan barang 

atau produk di dalam toko, keaktifan para sales promotion dan promosi-promosi 

penjualan. 

 

2.1.3 Komunikasi Pemasaran 

Pada dasarnya, komunikasi dapat menginformasikan dan membuat konsumen potensial 

menyadari atas keberadaan produk yang ditawarkan. Komunikasi dapat berusaha membujuk 

konsumen potensial agar berhasrat masuk kedalam hubungan pertukaran (Nugroho, 2003:235).  

Menurut Pickton dan Broderick (2001:3) dalam Juwita (2008), komunikasi pemasaran 

dapat menjadi jembatan diantara sebuah organisasi dan seluruh stakeholders organisasi. Pada 

masa dahulu, komunikasi pemasaran seringkali disalah artikan dengan istilah serupa, yaitu 

iklan, atau promosi. Untuk itu, belakangan ini komunikasi pemasaran menjadi sebuah istilah 

yang cukup sering didefinisikan oleh praktisi dan akademi pemasaran. Picton dan Broderick 

sendiri mendefinisikan komunikasi pemasaran sebagai proses komunikasi diantara organisasi 

dan target audiens organisasi pada setiap hal yang menyangkut kegiatan pemasaran. Akan 

tetapi, agar tujuan dari komunikasi pemasaran tersebut tercapai, yaitu menjadi jembatan 

diantara organisasi dan para stakeholders, maka aktivitas-aktivitas komunikasi pemasaran 

tersebut harus dilakukan secara terpadu dan saling melengkapi satu sama lain yang belakangan 

disebut dengan komunikasi pemasaran terpadu.  

Bauran pemasaran merupakan kegiatan pemasaran yang terpadu dan saling menunjang 

satu sama lain. Menurut Kotler dan Amstrong (2010:76) bauran pemasaran sebagai perangkat 

alat pemasaran taktis yang terdiri 4P, yaitu product (produk), price (harga), place (distribusi), 

promotion (promosi) yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan 

pasar sasaran. 

 

2.1.4   Discount (Potongan Harga) 

Dalam pemasaran, Discount (Potongan harga) merupakan alat promosi yang dapat 

menarik perhatian konsumen untuk mendorong hasrat calon konsumen guna membeli produk 

yang ditawarkan. Menurut Peter dan Olson (2014:256) Potongan harga adalah strategi 

menentukan harga yang melibatkan rencana jangka panjang untuk menurunkan harga secara 

sistematis setelah mengenalkan produk dengan harga tinggi.  

Menurut Tjiptono (2008:166) Diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh 

penjual kepada pembeli sebagai penghargaan atas aktivitas tertentu dari pembeli yang 

menyenangkan bagi penjual. Maka dari itu, dari beberapa pendapat tersebut disimpulkan 

bahwa Discount (Potongan harga) merupakan kebijakan pengurangan harga yang dilakukan 

pemasar yang diberikan kepada konsumen pada waktu-waktu tertentu guna menarik perhatian 

dan merangsang hasrat konsumen untuk membeli produk tertentu dengan sesegera mungkin. 

Contohnya pada sebuah department store (tempat perbelanjaan) yang melakukan sebuah 

kebijakan pemberian discount (potongan harga) guna menarik perhatian konsumen dan 

berdampak pada peningkatan penjualan pada Departement Store atau toko tersebut. 

1. Jenis-Jenis Discount (Potongan Harga) 

 Berdasarkan Tjiptono (2008:166) terdapat empat bentuk diskon, yaitu: 
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a. Diskon Kuantitas 

Diskon kuantitas merupakan potongan harga yang diberikan guna mendorong 

konsumen agar membeli dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga meningkatkan 

volume penjualan secara keseluruhan. Diskon kuantitas terdiri atas dua jenis, yaitu: 

b. Diskon kuantitas Kumulatif 

Diskon kuantitas kumulatif diberikan kepada konsumen yang membeli barang 

selama periode waktu tertentu, misalnya terus-menerus selama satu tahun. 

c. Diskon Kuantitas Non Kumulatif 

Diskon kuantitas non kumulatif didasarkan pada pesanan pembelian secara 

individual. Jadi hanya diberikan pada satu pembelian dan tidak dikaitkan dengan 

pembelian-pembelian sebelum dan sesudahnya. 

d. Diskon Musiman 

Diskon musiman adalah potongan harga yang diberikan hanya pada masa-masa 

tertentu saja. Diskon musiman digunakan untuk mendorong konsumen agar 

membeli barang-barang yang sebenarnya baru akan dibutuhkan beberapa waktu 

mendatang. 

e. Diskon Kas (Cash discount) 

Diskon kas merupakan potongan harga yang diberikan apabila pembeli membayar 

tunai barang-barang yang dibelinya atau membayarnya dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan perjanjian transaksi (termin penjualan / sales term). 

f. Trade (Functional) Discount 

Trade discount diberikan oleh produsen kepada para penyalur yang terlibat dalam 

pendistribusian barang dan pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu, seperti penjualan, 

penyimpanan, record keeping.  

 Selain empat macam diskon tersebut, ada istilah harga obral (sale price), yakni 

diskon sementara dari harga menurut daftar (list price). Tipe diskon ini bertujuan 

mendorong pembelian dengan segera. Potongan harga merupakan salah satu strategi 

untuk menembus pasar persaingan. Apabila beberapa konsumen memiliki harga yang 

berbeda-beda, maka perusahaan melakukan potongan harga secara random, konsumen 

lebih suka membeli harga diskon, sedangkan konsumen yang mencari harga murah akan 

membeli dengan harga yang paling rendah. Perusahaan akan melakukan potongan harga 

secara periodik dengan menampilkan harga tinggi, kemudian secara periodik dilakukan 

discount.  

 Promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai 

insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk segera dan meningkatkan 

jumlah barang yang dibeli pelanggan. Akan tetapi promosi penjualan tidak dapat 

dilakukan secara terus menerus sepanjang tahun, karena selain menimbulkan kerugian 

bagi pemasar, juga konsumen tidak lagi membedakan periode promosi penjualan dan 

hasilnya juga tidak akan efektif. Dengan kata lain, tidak akan ada perbedaan respons 

konsumen baik perusahaan mengadakan promosi penjualan atau tidak, jika kegiatan 

promosi penjualan dilakukan terlalu sering. Karena akan ada Tingkat ambang batas 

(threshold level) yang merupakan batas konsumen akan mempunyai respons terhadap 

suatu aktivitas tertentu. Treshold level yang dibutuhkan untuk menarik perhatian 

konsumen semakin tinggi jika promosi penjualan dilakukan secara terus menerus. Untuk 

dapat menarik perhatian konsumen dan mendorong konsumen untuk melakukan 

pembelian, perusahaan harus menaikkan tingkat potongan harga agar mampu 

membangkitkan perhatian konsumen.  
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 Pada prakteknya di Indonesia, potongan harga umumnya diberikan pada item-item 

produk yang sudah out of date, atau item produk yang tidak laku. Pada retailer-retailer, 

pemberian potongan harga ini bukan berasal dari retailer, tetapi berasal dari penjual 

merek yang dijual di retailer tertentu. 

b. Tujuan Pemberian Potongan Harga 

 Menurut Sutisna (2002:303) tujuan pemberian potongan harga adalah : 

1) Mendorong pembelian dalam jumlah besar.  

2) Mendorong agar pembelian dapat dilakukan dengan kontan atau waktu yang 

lebih pendek. 

Mengikat pelanggan agar tidak berpindah ke perusahaan lain. 

  

2.1.7   In-Store Display (Tampilan dalam Toko) 

2.1.7.1 Pengertian In-Store Display 

Display toko merupakan penataan toko dalam memamerkan produk disertai 

dengan informasi yang relevan dengan produk tersebut. Menurut Lewison dan Delozier 

dalam Yusriyanti (2008), interior toko merupakan hasil desain displai secara 

keseluruhan yang digunakan peritel untuk menjual produknya. Menurut Buchari Alma 

dalam Foster (2008:72), display merupakan usaha mendorong perhatian dan minat 

konsumen pada toko atau barang dan mendorong keinginan membeli melalui daya tarik 

penglihatan langsung (direct visual appeal).  

Memajangkan barang di dalam toko dan di etalase, mempunyai pengaruh besar 

terhadap penjualan, dan jika materialnya terintegrasi, hal ini dapat terlihat dan 

dirasakan sebagai suatu iklan produk dan dapat memperkuat positioning merek 

tersebut. Biasanya kita lihat salah satu cara untuk menjual barang ialah dengan 

membiarkan calon pembeli itu melihat, meraba, mencicipi mengendarai, dan lain 

sebagainya (Foster, 2008:72). Dari stimuli yang diberikan dari display tersebut, maka 

akan tercipta minat dari orang tersebut untuk membeli.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa in-store display adalah 

salah satu aspek penting untuk menarik perhatian dan minat konsumen pada toko atau 

produk dan mendorong keinginan untuk membeli melalui daya tarik penglihatan 

langsung dengan memajang produk pada rak-rak khusus yang disertai informasi yang 

relevan.  

Razzouk, et. al. (2002) mengatakan bahwa kualitas dari display adalah faktor 

kunci untuk sukses dalam penjualan konsumen secara tahan lama melalui outlet-outlet 

ritel. Ada tiga penempatan area untuk in-store display, yaitu : 

1. Regular shelf displays, area lorong atau yang memang untuk penemptan barang. 

2. Island displays, area di tengah-tengah jalur utama pergerakan konsumen dalam 

toko. 

3. End-cap displays, area di ujung lorong dari rak atau display produk. 

 

1. Tujuan In-Store Display 

Display produk merupakan suatu promosi yang sangat mempengaruhi daya tarik 

dan minat pelanggan untuk membeli sebuah produk disebuah toko. Penataan produk 

memiliki  tujuan, yaitu : 

a. Attention and interest 

Attention and interest artinya menarik perhatian pembeli dengan cara 

menggunakan warna-warna, lampu-lampu dan sebagainya. 

b. Desire and action customer 
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Desire and action costumer artinya untuk menimbulkan keinginan memiliki 

barang-barang yang dipamerkan di toko tersebut, setelah masuk ke toko, 

kemudian melakukan pembelian. Sebuah display diharapkan dapat memicu 

emosional terhadap sekilas pandang. Desain produk yang tertangkap langsung 

dari luar, dapat membangun kesan pertama yang memancing orang untuk 

masuk ke dalam toko tersebut.   

Selain tujuan yang telah diterangkan di atas penataan produk juga memiliki 

beberapa fungsi, yaitu :  

a. Menciptakan citra niaga/store image 

b. Meningkatkan pembeli 

c. Memperkenalkan barang baru 

d. Meningkatkan keuntungan. 

2. Pentingnya Penataan Barang Dagangan (Display)  

a. Selectioning display yaitu kedekatan penempatan produk oleh peritel yang 

menekankan pada pelayanan dan pemilihan produk sendiri oleh konsumen. 

Selectioning display didesain oleh peritel untuk mempermudah konsumen 

dalam memilih produk sendiri dan mengakses produk di toko secara 

menyeluruh.  

b. Special display menampilkan suatu produk tertentu dalam penempatan yang 

strategis dan didesain sedemikian rupa sehingga menarik perhatian konsumen. 

c. Point of purchase display didesain untuk menarik perhatian dan ketertarikan 

konsumen, menguatkan tema toko dan menyesuaikan dengan interior toko. 

Point of purchase display melibatkan displai meja kasir, displai jendela, efek 

peluas ruangan, kereta makanan, displai lantai, menghias lorong dan 

sebagainya. 

d. Audiovisual display merupakan displai toko yang menggunakan berbagai 

peralatan audiovisual seperti pengeras suara, microphone, televisi dan 

sebagainya. 

Menurut Yusriyanti (2008) dalam prakteknya, displai toko digunakan untuk: 

a. memaksimalkan penjelasan tentang produk 

b. meningkatkan penampilan produk 

c. merangsang ketertarikan terhadap produk 

d. menjelaskan informasi tentang produk 

e. memfasilitasi transaksi penjualan 

f. memastikan keamanan produk 

g. menyediakan tempat penyimpanan produk 

h. mengingatkan rencana pembelian konsumen 

i. menghasilkan penjualan tambahan berdasarkan impulse 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.   Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2014:58). 

1. Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 2014:59). 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen yaitu: Price Discount (X1), Bonus 

Pack (X2), dan In-Store Display (X3). 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014:59). Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel dependen adalah impulse buying (Y). 

 

3.2    Definisi Operasional 

1.  Promosi (X1) 

Promosi adalah menawarkan konsumen sebuah muatan ekstra dari sebuah produk 

dengan harga normal (Belch dan Belch dalam Amanda, 2014). Adapun indikator variabel 

Promosi yaitu: 

a. Selalu membeli produk yang ada muatan ekstra. 

b. Kadang-kadang menjadi alasan saya membeli produk yang ada muatan ekstra.  

c. Sering mencoba produk yang ada muatan ekstra. 

d. Membeli produk ada muatan ekstra sesuai keinginan. 

e. Lebih suka membeli produk ukuran muatan ekstra. 

2. Diskon (X2) 

Diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli 

sebagai penghargaan atas aktivitas tertentu dari pembeli yang menyenangkan bagi penjual 

(Tjiptono, 2008:166). Adapun indikator variabel diskon yaitu : 

a. Sering mencoba produk yang ada potongan harga. 

b. Selalu membeli produk yang ada potongan harga. 

c. Sering kali menjadi alasan saya membeli produk yang saat itu ada potongan harga. 

d. Merasa mendapat pembelian yang sesuai bila membeli produk yang mendapat 

potongan harga. 

e. Lebih sering membeli produk yang ada potongan harga.  

3. In-Store Display (X3) 

In-Store Display adalah penataan produk yang akan ditawarkan untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan oleh pengecer (Berger dalam Hartanto, 2012:264). Adapun 

indikator variabel in-store display yaitu :  

a. Selalu membeli produk yang ada penataan produk (pemberian rak-rak khusus).  

b. Lebih memilih membeli produk yang ada penataan produk (pemberian rak-rak khusus). 

c. Sering mencoba produk yang dijual pada rak-rak khusus. 

d. Membeli produk ada penatan produk (pemberian rak-rak khusus) sesuai keinginan.  

e. Kadang-kadang menjadi alasan saya membeli produk yang ada penataan produk 

(pemberian rak-rak khusus). 

 

12 
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4. Impulse Buying (Y) 

Impulse Buying merupakan proses pembelian konsumen yang cenderung secara 

spontan dan seketika tanpa direncanakan terlebih dahulu (Babin, Darden and Griffin, 

1995). Adapun indikator untuk impulse buying yaitu : 

a. Selalu melakukan pembelian secara spontan. 

b. Sering membeli tanpa niat beli sebelumnya. 

c. Membeli dengan spontan sangat menyenangkan. 

d. Kadang-kadang membeli produk tanpa ada perencanaan sebelumnya.  

e. Membeli produk ada penatan produk (pemberian rak-rak khusus) sesuai keinginan. 

f. Kadang-kadang menjadi alasan saya membeli produk yang ada penataan produk 

(pemberian rak-rak khusus). 

  

3.3.   Instumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kevalidan suatu 

kuesioner. Validitas menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 

(kuesioner) dalam melakukan fungsi alat ukurnya.  

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator 

dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2011:47). 

 

3.4.  Analisi Data 

1.   Regresi Linier Berganda 

Analisis data dilakukan dengan memanfaatkan bantuan komputer melalui program 

SPPS for windows. Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

 

Y = a+b1X1+b2X2+b3X3+e 

Dimana: 

a : Konstanta 

b1 : Koefisien Regresi dari variable X1 

b2 : Koefisien Regresi dari variable X2 

b3 : Koefisien Regresi dari varibel X3 

Y : Impulse Buying 

X1 = Price Discount 

X2 = Bonus Pack 

X3 = In-Store Display 

e = Error term (variabel pengganggu) 

 

2. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh 

sebab itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan 

(Sugiyono, 2010:84). Prosedur pengujian hipotesis berdasarkan angka signifikansi 

penelitian (p-value) adalah sebagai berikut: 

a. Jika p-value > 0,05 dan standardized coefficients beta bernilai negatif maka tidak ada 

pengaruh yang positif secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen, 

sehingga hipotesis ditolak. 
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b. Jika, p-value < 0,05 dan standardized coefficients beta bernilai positif maka ada 

pengaruh yang positif secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen, 

sehingga hipotesis diterima. 
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BAB IV 

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1    Analisa Data 

4.1.1. Uji Kualitas Instrumen  

1. Uji Validitas 

 Dari hasil pengolahan hasil kuisioner menggunakan program SPSS versi 20 dengan 

menggunakan sampel (n) sebanyak 150 orang dan jika dikonsultasikan pada r table dengan 

taraf signifikan 5% merujuk pada angka 0,1593. Artinya hasil penelitian dianggap valid jika 

nilai t hitung ≥ 0,1593, begitu pula sebaliknya jika nilai r hitung ≤ 0,1593 maka hasil penelitian 

dianggap tidak valid. Dari hasil perhitungan didapat hasil uji validitas yang tertera pada table 

berikut ini : 

 

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Promosi 

Butir 

Instrumen 

r hitung r tabel Kesimpulan 

X1.1 0.325 0.1593 Valid 

X1.2 0.299 0.1593 Valid 

X1.3 0.382 0.1593 Valid 

X1.4 0.394 0.1593 Valid 

X1.5 0.435 0.1593 Valid 

 

Dari data-data pada tabel diatas, diketahui bahwa semua butir pernyataan dinyatakan valid 

karena mempunyai nilai koefisien korelasi r ≥ 0.1593 sehingga dapat dipergunakan untuk 

analisis data. 

 

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Diskon 

Butir 

Instrumen 

r hitung r tabel Kesimpulan 

X2.1 0.309 0.1593 Valid 

X2.2 0.629 0.1593 Valid 

X2.3 0.228 0.1593 Valid 

X2.4 0.659 0.1593 Valid 

X2.5 0.282 0.1593 Valid 

 

Dari data-data pada tabel diatas, diketahui bahwa semua butir pernyataan dinyatakan valid 

karena mempunyai nilai koefisien korelasi r ≥ 0.1593 sehingga dapat dipergunakan untuk 

analisis data. 

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel In-Store Display 

Butir 

Instrumen 

r hitung r tabel Kesimpulan 

X3.1 0.436 0.1593 Valid 

X3.2 0.233 0.1593 Valid 

X3.3 0.300 0.1593 Valid 

X3.4 0.468 0.1593 Valid 

X3.5 0.437 0.1593 Valid 
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Dari data-data pada tabel diatas, diketahui bahwa semua butir pernyataan dinyatakan valid 

karena mempunyai nilai koefisien korelasi r ≥ 0.1593 sehingga dapat dipergunakan untuk 

analisis data. 

 

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Impulse Buying 

Butir 

Instrumen 

r hitung r tabel Kesimpulan 

X4.1 0.306 0.1593 Valid 

X4.2 0.339 0.1593 Valid 

X4.3 0.269 0.1593 Valid 

X4.4 0.318 0.1593 Valid 

X4.5 0.422 0.1593 Valid 

 

Dari data-data pada tabel diatas, diketahui bahwa semua butir pernyataan dinyatakan valid 

karena mempunyai nilai koefisien korelasi r ≥ 0.1593 sehingga dapat dipergunakan untuk 

analisis data. 

 

2. Uji Realibilitas 

 Uji realibilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat  kestabilan suatu alat ukur. Hasil 

pengukuran dapat dipercaya apabila digunakan dalam beberapa kali pengukuran terhadap 

kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur 

dealam diri subjek tidak berubah.  

 Dasar pengambilan keputusan dalam uji realibilitas adalah jika nilai α ≥ r tabel maka 

item-item kuisioner yang digunakan dinyatakan realibel atau konsisten, sebaliknya jika nilai α 

≤ r tabel maka item-item kuisioner yang digunakan dinyatakan tidak realibel atau tidak 

konsisten. 

 

Tabel 6. Hasil Uji Realibilitas 

Variabel  Cronbach’s Alpha Keterangan 

Promosi (X1) 0.606 Realibel 

Diskon (X2) 0.258 Realibel 

In-Store Display (X3) 0.601 Realibel 

Impulse Buying (Y) 1.025 Realibel 

 

 Dari nilai r table diperoleh sebesar 0.1593 dengan n = 150, Sedangkan dari hasil uji 

realibilitas masing-masing variabel diatas dari nilai r table, sehingga dapat diambil kesimpulan 

bahwa variabel-variabel tersebut dikatakan realibel atau terpercaya sebagai alat pengumpul 

data dalam penelitian. 

 

4.1.2 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji 

asumsi klasik, yang berarti data penelitian harus diuji kenormalan distribusinya. Dasar 

pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu jika nilai signifikansi > 0.05 maka data 

tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi < 0.05 maka data tersebut tidak 

terdistribusi normal. Pada penelitian ini dipergunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. 

Berikut hasil penghitungan : 

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 150 

Normal Parametersa,b 

Mean 0E-7 

Std. Deviation .87042359 

Most Extreme Differences 

Absolute .138 

Positive .110 

Negative -.138 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.696 

Asymp. Sig. (2-tailed) .006 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 Berdasar tabel di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi diperoleh sebesar 0.006 > 0.05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang penliti uji berdistribusi normal. 

 

2. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel bebas atau tidak terjadi multikolonieritas, karena jika variabel bebas saling berkorelasi 

maka varibael-variabel ini tidak orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar 

sesame varaibel bebas sama dengan nol. Jika nilai tolerance > 0,10, maka artinya tidak terjadi 

multikolonieritas terhadap data yang di uji dan sebaliknya jika nilai tolerance < 0,10, maka 

artinya tidak terjadi multikolonieritas terhadap data yang di uji. Sementara jika nilai VIF < 10 

maka artinya tidak terjadi multikolonieritas terhadap data yang di uji dan jika nilai VIF > 10 

maka artinya tidak terjadi multikolonieritas terhadap data yang di uji. 

 

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

 

Model 

Unstandardize

d Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 14.298 1.857  7.698 .000   

Promosi .066 .077 .072 .851 .396 .934 1.071 

Discount .065 .066 .084 .983 .327 .929 1.077 

Display .042 .076 .046 .556 .579 .972 1.028 

a. Dependent Variable: Buying 

 Berdasarkan hasil penghitungan pada tabel di atas, nilai tolerance masing-masing adalah 

sebagai berikut, variabel Promosi (X1) sebesar 0.934 > 0.10, Diskon (X2) sebesar 0.929 > 0.10, 

In-Store Display (X3) sebesar 0.972 > 0.10. Sementara itu nilai VIF masing-masing variabel 

adalah sebagai berikut, variabel Promosi (X1) sebesar 1.071 < 10.00, Dsikon  (X2) sebesar 
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1.077 < 10.00, In-Store Display (X3) sebesar 1.028 < 10.00. Sehingga dapat disimpulkan tidak 

terjadi multikolinearitas. 

 

3. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi adalah menguji tentang ada tidaknya korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan periode t-1 pada persamaan regresi linier. Autokorelasi 

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model 

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk itu dalam penelitian ini 

uji korelasi dengan Durbin Watson (DW test). Ketentuan dalam pengambilan keputusannya 

adalah jika d < dL atau d > (4 – dL) maka h0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Jika d 

terletak antara dU dan (4 – dU), maka h0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Dan jika 

d terletak antara dL dan dU atau diantara (4 – dU) dan (4 – dL), maka tidak menghasilkan 

kesimpulan yang pasti. 

 

Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .138a .019 .010 .879 2.141 

a. Predictors: (Constant), Display, Promosi, Discount 

b. Dependent Variable: Buying 

 

 Berdasarkan table diatas, diketahui DW sebesar 2.141, selanjutnya nilai ini akan 

dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, jumlah sampel n = 150 dan jumlah variabel 

independen 3 (k = 3), diperoleh nilai dU = 1,774. 

Nilai DW = 2.141 > batas atas (dU) yaitu 1,774 dan kurang dari (4 – dU) atau 4 – 1,774 = 

2,226, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. 

 

4. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas ini pada dasarnya bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homokedastisitas dan berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas 

yaitu, jika nilai signifikansi > 0.05 adalah tidak terjadi heteroskedastisitas dan jika nilai 

signifikansi < 0.05 maka terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini peneliti melakukan uji 

heteroskedastisitas ini dengan Uji Glejser dan hasilnya adalah sebagai berikut : 

 Tabel 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 14.298 1.857  7.698 .000 

Promosi .066 .077 .072 .851 .396 

Discount .065 .066 .084 .983 .327 

Display .042 .076 .046 .556 .579 

a. Dependent Variable: RES2 
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 Berdasarkan hasil penghitungan pada tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi 

variabel Promosi (X1) sebesar 0.396 > 0.05, Diskon (X2) sebesar 0.327 > 0.05, In-Store 

Display (X3) sebesar 0.579 > 0.05, sehingga ketiga variabel bebas di atas tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

5. Uji Linearitas 

 Uji liniearitas bertujuan untuk mengetahui dua variabel mempunyai hubungan yang 

linier secara signifikan atau tidak signifikan. Data yang baik seharusnya terdapat hubungan 

yang linier anatar variabel bebas dengan variabel terikat. Dasar pengambilan keputusannya 

adalah jika nilai sig. > 0,05, maka terdapat hubungan linier secara signifikan antara varabel 

bebas dengan variabel terikat dan jika nilai sig. < 0,05, maka tidak terdapat hubungan linier 

secara signifikan antara varabel bebas dengan variabel terikat. Disamping itu jika nilai F hitung 

< F tabel, maka terdapat hubungan linier secara signifikan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat dan jika nilai F hitung > F tabel, maka tidak terdapat hubungan linier secara 

signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Tabel 11. Hasil Uji Linearitas Variabel Promosi 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Buying * 

Promosi 

Between 

Groups 

(Combined) 2.469 4 .617 .795 .531 

Linearity 1.106 1 1.106 1.424 .235 

Deviation 

from 

Linearity 

1.362 3 .454 .585 .626 

Within Groups 112.625 145 .777   

Total 115.093 149    

 

 Berdasarkan hasil penghitungan sesuai tabel di atas diperoleh nilai signifikansi variabel 

Promosi sebesar 0.626 > 0.05, yang artinya terdapat hubungan linear secara signifikan anatar 

variabel Promosi (X1) dengan variabel Impulse Buying (Y). Sedangkan diperoleh nilai Fhitung 

sebesar 0.585, sedangkan Ftabel dengan angka df 3.145 diperoleh sebesar 2.68, karena nilai 

Fhitung  (0.585) < Ftabel (2.68) maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear 

secara signifikan antara variabel Promosi dengan variabel Impulse Buying. 

Tabel 12. Hasil Uji Linearitas Variabel Diskon 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Buying 

* 

Discou

nt 

Between 

Groups 

(Combined) 5.127 4 1.282 1.690 .155 

Linearity 1.333 1 1.333 1.758 .187 

Deviation 

from 

Linearity 

3.794 3 1.265 1.667 .177 

Within Groups 109.967 145 .758   

Total 115.093 149    
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 Berdasarkan hasil penghitungan sesuai tabel di atas diperoleh nilai signifikansi variabel 

Diskon sebesar 0.177 > 0.05, yang artinya terdapat hubungan linear secara signifikan anatar 

variabel Diskon (X2) dengan variabel Impulse Buying (Y). Sedangkan diperoleh nilai Fhitung 

sebesar 1.667, sedangkan Ftabel denagn angka df 3.145 diperoleh sebesar 2.68, karena nilai 

Fhitung  (1.667) < Ftabel (2.68) maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear 

secara signifikan antara variabel Diskon dengan variabel Impulse Buying. 

 

Tabel 13. Hasil Uji Linearitas Variabel In-Store display 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Buying * 

Display 

Between 

Groups 

(Combined) 2.442 4 .610 .786 .536 

Linearity .511 1 .511 .658 .419 

Deviation 

from Linearity 
1.931 3 .644 .828 .480 

Within Groups 112.652 145 .777   

Total 115.093 149    

 

 Berdasarkan hasil penghitungan sesuai tabel di atas diperoleh nilai signifikansi variabel 

In-store display sebesar 0.480 > 0.05, yang artinya terdapat hubungan linear secara signifikan 

anatar variabel In-Store Display (X3) dengan variabel Impulse Buying (Y). Sedangkan 

diperoleh nilai Fhitung sebesar 0.828, sedangkan Ftabel denagn angka df 3.145 diperoleh 

sebesar 2.68, karena nilai Fhitung  (0.828) < Ftabel (2.68) maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel In-Store Display dengan variabel 

Impulse Buying. 

5.2.3 Analisa Regresi Linier Berganda 

 Analisa regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan 

antara variabel X terhadap variabel Y, sehingga perubahan nilai suatu varibel X akan merubah 

nilai Y. 

 

Tabel 14.  Analisa Regresi Berganda 

 

Coefficientsa 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 14.298 1.857  7.698 .000 

Promosi .066 .077 .072 .851 .396 

Discount .065 .066 .084 .983 .327 

Display .042 .076 .046 .556 .579 

a. Dependent Variable: Impulse Buying 

 

 Dari hasil penghitungan yang terdapa pada tabel di atas, maka dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda, sebagai berikut : 

Y   =  14,298 + 0,066X1 + 0,065X2 + 0,042X3  
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Dari persamaan regresi tersebut persamaan regresi tersebut terlihat bahwa koefisien regresi 

dari variabel X1, X2, dan X3 bertanda positif yang berarti bahwa jika nilai kesemua variabel 

bebas jika dinaikkan satu satuan maka akan menaikkan nilai Y sebesar satu satuan pula. 

Persamaan tersebut terbukti signifikan pada taraf sig. 5%. 
5.3.3.   Koefisien Determinan (r2) 

 Koefisien determinasi digunakan untuk mencari seberapa besar variasi variabel bebas 

dapat menjelaskan secara keseluruhan variasi variabel terikat. Koefisien determinasi mengukur 

seberapa besar pengaruh variabel bebas secara keseluruhan terhadap naik turunnya variasi 

variabel terikat. 

 

Tabel  15.  Summary 

Model Summaryb 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .138a .019 .010 .879 2.141 

a. Predictors: (Constant), Display, Promosi, Discount 

b. Dependent Variable: Buying 

 

 Dari tabel tersebut di atas di dapat koefisien determinasi adalah Adjusted R Square 

sebesar 0,010 atau 1 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 1 % impulse buying atau 

keputusan membeli konsumen di Lotteria Basura Mall   dipengaruhi promosi, diskon dan in-

store display. Sedangkan sisanya sebesar 99 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar obyek 

penelitian. 

 

4.2. Pembahasan 

1. Uji hipotesis pada uji simultan 

 Analisis hasil uji simultan (uji F) dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini, yaitu diduga bahwa variabel promosi, diskon dan in-store 

display, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Lotteria Basura Mall. Untuk 

mempermudah maka dirumuskan sebagai berikut : 

H0  = diduga bahwa promosi, diskon dan in-store display, tidak berpengaruh terhadap 

keputusan membeli Lotteria Basura Mall. 

Ha  = diduga bahwa promosi, diskon dan in-store display, berpengaruh terhadap 

keputusan membeli Lotteria Basura Mall. 

Dasar pengambilan keputusan untuk uji F adalah jika nilai F hitung > F tabel  (k ; n – k) 

maka variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat dan sebaliknya. 

Disamping itu juga melihat jika nilai sig. < 0,05, maka variabel bebas secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel terikat dan sebaliknya. 

Tabel 16.   Annova 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 2.205 3 .735 .951 .418b 

Residual 112.888 146 .773   

Total 115.093 149    

a. Dependent Variable: Buying 

b. Predictors: (Constant), Display, Promosi, Discount 
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 Dari tabel di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 0,951. Sementara F tabel diperoleh 

dengan rumus F tabel (k;n-k), maka F tabel 3;147 yaitu 2,68. Sehingga diketahui nilai F 

hitung 0,951 < F tabel 2,68 dan nilai sig. 0,418 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel promosi, diskon dan in-store display tidak berpengaruh terhadap keputusan 

membeli Lotteria Basura Mall Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

H0, yang menyatakan diduga bahwa variabel promosi, diskon dan in-store display secara 

simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan membeli Lotteria Basura 

Mall, diterima. 

Ha, yang menyatakan diduga bahwa variabel promosi, diskon dan in-store display secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan membeli Lotteria Basura Mall, 

ditolak. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dimana hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa di duga terdapat hubungan yang 

nyata secara simultan antara promosi, diskon dan in-store display terhadap keputusan 

membeli Lotteria Basura Mall ditolak dan tidak terbukti kebenarannya. Hal ini  dibuktikan 

dari hasil penelitian yang mendapatakan temuan bahwa nilai sig F hitung 0,418 > 0,05, 

Sedangkan nilai koefisien determinasi (R2) adalah 1 %. Hal ini mengartikan bahwa hanya 

sebesar 1 % varisasi keputusan membeli di Lotteria Basura Mall dipengaruhi oleh variabel 

promosi, diskon dan in-store display, sedangkan sisnya 99 % dipengaruhi faktor lain di luar 

obyek penelitian. Sementara hipotesis yang menyatakan bahwa diduga terdapat hubungan 

yang nyata secara parsial antara promosi, diskon dan in-store display terhadap keputusan 

membeli di Lotteria Basura Mall tidak diterima dan tidak terbukti kebenarannya. Ini 

dibuktikan dengan nilai sig. kelima variabel bebas tersebut > 0.05. 

 Keputusan membeli adalah merupakan suatu ukuran bagi sebuah perusahaan 

terutama perusahaan makanan cepat saji sehingga dapat dilihat kinerja perusahaan tersebut. 

Banyak variabel yang membuat kepuasan seorang membeli produk Lotteria di Basura Mall 

untuk mendapatkan kepuasan  yang maksimal, seperti dalam penelitian ini ternyata faktor 

promosi, diskon dan in store display tidak terbukti langsung yang dapat menarik  seseorang 

untuk memutuskan membeli produk Lotteria di basura Mall. Sehingga untuk banyak hal 

yang harus dilakukan perusahaan Lotteria agar dapat mempengaruhi seseoarng untuk 

memutuskan membeli produk Lotteria di Basura Mall. Promosi yang selama ini dilakukan 

tidak serta merta menambah pelanggan atau pembeli, terobosan promosi perlu dilakukan 

dengan memperhatikan teori-teori tentang promosi. Kemudian diskon adalah potongan 

harga yang diberikan oleh Lotteria di Basura Mall juga tidak memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap keputusan membeli seorang konsumen untuk memutuskan membeli 

produk Lotteria di Basura Mall. Selanjutnya in store display atau tata letak produk di 

Lotteria Basura Mall juga tidak memberikan kontribusi yang signifikan pula terhadap 

keputusan seseorang untuk membeli produk Lotteria di Basura Mall.  

2. Uji hipotesis pada uji t parsial 

 Uji t parsial  dalam analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui setiap 

variabel bebas secara parsial atau sendiri-sendiri berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat. Dasar pengambilan keputusan untuk uji t parsial adalah jika nilai t hitung > t tabel 

maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat dan sebaliknya. Atau juga dapat 

berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS, jika nila sig. < 0,05 maka variabel bebas 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dan sebaliknya. 

 Berikut tabel koefisien regresi hasil penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 17. Coefficients 

 

Coefficientsa 

  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 14.298 1.857  7.698 .000 

Promosi .066 .077 .072 .851 .396 

Discount .065 .066 .084 .983 .327 

Display .042 .076 .046 .556 .579 

a. Dependent Variable: buying 

 

Kemudian untuk mencari nilai t tabel dengan pedoman sebagai berikut : 

T tabel = (tingkat kepercayaan dibagi 2 ; jumlah responden dikurangi jumlah variabel bebas 

dikuriangi 1) atau dirumuskan  t tabel = (α/2 ; n – k – 1). Dengan menggunakan rumus di 

atas maka di peroleh t tabel = 0,025 ; 146 dan jika dilihat di tabel distribusi nilai t tabel 

maka ditemukan nilai tabel sebesar 1,976. Sedangkan dasar pengambilan keputusan dalam 

uji t adalah : 

H0 diterima dan Ha ditolak jika nilai t hitung < t tabel atau jika nilai sig. > 0,05 

H0 ditolak dan Ha diterima jika nilai t hitung > t tabel atau jika nilai sig. < 0,05 

Berdasarkan variabel bebas dalam penelitian ini maka di dapat 5 hipotesis (Ha) yang 

diajukan dalam t parsial ini, yaitu : 

a. H1 = Promosi (X1) berpengaruh signifikan terhadap keputusan membeli (uji t pertama) 

Hipotesis dalam uji t pertama adalah : 

 H0 = Promosi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan membeli. 

 Ha = Promosi (X1) berpengaruh signifikan terhadap keputusan membeli. 

Berdasar hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 0,851 < t tabel 1,976 dan 

nilai signifikansi (sig.) 0,396 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan 

Ha ditolak yang berarti promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

membeli. 

b. H1 = Diskon (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan (uji t kedua) 

Hipotesis dalam uji t kedua adalah : 

 H0 = Diskon (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan membeli. 

 Ha = Diskon (X2) berpengaruh signifikan terhadap keputusan membeli. 

Berdasar hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 0.983 < t tabel 1,976 dan 

nilai signifikansi (sig.) 0,327 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan 

Ha ditolak yang berarti diskon tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

membeli. 

c. H1 = In-store display (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan (uji t 

kedua) 

Hipotesis dalam uji t kedua adalah : 

 H0 = In-store display (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan membeli. 

 Ha = In-store display (X3) berpengaruh signifikan terhadap keputusan membeli. 

Berdasar hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 0,556 < t tabel 1,976 dan 

nilai signifikansi (sig.) 0,579 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan 

Ha ditolak yang berarti in-store display tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan membeli. 
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BAB V 

 KESIMPULAN 

 

 

1. Uji Hipotesis : diduga bahwa variabel promosi, diskon dan in-store display secara simultan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan membeli di Lotteria Basura Mall. Hasil 

uji hipotesis diketahui nilai F hitung 0,951 < F tabel 2,68 dan nilai sig. 0,418 > 0,05, 

sehingga disimpulkan bahwa variabel promosi, diskon dan in-store display tidak 

berpengaruh terhadap keputusan membeli di Lotteria Basura Mall. 

2. Uji t parsial  dalam analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui setiap variabel 

bebas secara parsial atau sendiri-sendiri berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

dan hasil pengujiannya adalah sebagai berikut : 

a. Berdasar hasil analisis regresi diperoleh nilai  t hitung sebesar 0,851 < t tabel 1,976 dan 

nilai signifikansi (sig.) 0,396 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan 

Ha ditolak yang berarti promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

membeli. 

b. Berdasar hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung untuk variabel diskon 0.983 < t 

tabel 1,976 dan nilai signifikansi (sig.) 0,327 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

H0 diterima dan Ha ditolak yang berarti diskon tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan membeli. 

c. Berdasar hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung untuk variabel in-store display  

sebesar 0,556 < t tabel 1,976 dan nilai signifikansi (sig.) 0,579 > 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak yang berarti in-store display tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan membeli. 
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