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1  PENDAHULUAN 

 

 

 

Latar Belakang 

  

 

Konsumen melakukan transaksi jual beli di mal dengan melakukan 

pembelian secara terencana (planned) atau tidak terencana (unplanned). 

Pembelian terencana adalah aktivitas yang terjadi karena ada masalah dan sudah 

muncul niat untuk membeli sebelum pembelian terjadi. Sedangkan pembelian 

tidak terencana adalah aktivitas pembelian yang terjadi karena adanya dorongan 

untuk membeli yang disebabkan karena melihat pajangan, iklan, percobaan 

barang baru atau kedatangan tenaga penjual. 

Unplanned purchase biasanya didominasi oleh impulse buying, dimana 

ketika konsumen mengalami dan merasakan keinginan yang kuat dan tegas dalam 

membeli sebuah produk dalam kurun waktu seketika. Proses otomatisasi perilaku 

impulse buying atau pembelian impulsif yang terjadi disebabkan adanya stimulasi 

kuat dari lingkungan yang muncul sedemikian rupa tanpa dilandasi oleh 

pertimbangan kebutuhan secara rasional. Retailer sangat sadar bahwa bagian 

volume penjualan yang cukup besar dibangkitkan oleh sifat pembelian impulsif, 

dimana lebih dari sepertiga di seluruh pembelian pada Department Store 

dilakukan secara impulsif (Bellenger et al., 1978, dalam Hetharie 2012), sehingga 

hal ini tentu saja akan berdampak pada naiknya laba perusahaan. Hasil kajian Park 

(2006, dalam Hetharie (2012) menyatakan bahwa diperkirakan lebih dari 4 miliar 

US$ penjualan tahunan di Amerika Serikat terjadi melalui pembelian impulsif.  

Usaha peningkatan  peluang pembelian terutama pembelian tidak 

terencana perlu dilakukan pemaparan yang menarik. Pemaparan adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh para pemasar untuk menyampaikan stimulus kepada 

konsumen. Stimulus yang biasa dilakukan para pemasar adalah iklan, potongan 

harga, aroma, pengalaman, dan lain-lan. Konsumen yang merasakan stimulus 

yang datang ke salah satu pancainderanya disebut sensasi. Sensasi adalah respons 

langsung dan cepat dari pancaindera terhadap stimulus yang datang (bisa berupa 

iklan, kemasan, aroma, self service, dan lan-lain).  

Teori komunikasi pemasaran merupakan landasan bagi keberhasilan 

strategi promosi yang dilakukan penjual, termasuk jenis perusahaan lain di 

industri apa saja, teori ini menjelaskan siapa yang mengirim, pesan apa, dengan 

cara apa, kepada siapa dan bagaimana hasilnya. Menurut Susilowati (2012), teori 

komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menciptakan 

kesadaran atau pengetahuan mengenai produk dengan berbagai atributnya, 

menginformaskan kelebihan produk, menciptakan citra produk atau menciptakan 

preferensi, dan keinginan membeli produk bersangkutan. 

Perusahaan roti BreadTalk menggunakan beberapa strategi komunikasi 

pemasaran dengan cara yang unik dan menarik dalam menawarkan dan 

mempresentasikan karakteristik produknya. BreadTalk menggunakan metode 

komunikasi penjual kepada pembeli secara non verbal, yaitu secara tidak langsung 

menginformasikan rasa yang ditawarkan melalui aroma roti yang dibuat. Indera 

penciuman manusia merupakan indera sensitif yang biasanya akan menjadi tolok 
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ukur bagi konsumen untuk menentukan ketertarikan pada sesuatu, dalam hal ini 

makanan. Melalui indera penciuman, konsumen akan lebih dapat merasakan 

ketertarikan akan sesuatu melalui aroma dan akan divisualkan dengan imajinasi 

rasa yang dibayangkan dari aroma tersebut. Semakin menarik aroma yang 

dirasakan akan semakin meningkatkan ketertarikan konsumen akan suatu produk. 

Dengan memanfaatkan indera penciuman manusia tersebut, BreadTalk 

memanjakan calon pembeli dengan aroma roti yang dapat dihirup hingga radius 

beberapa meter. Dalam hal ini penjual BreadTalk merangsang daya tarik dan 

minat beli konsumen melalui indera penciuman, dengan menawarkan aroma roti 

yang dapat dinikmati konsumen bahkan pada saat baru memasuki pusat 

perbelanjaan dimana gerai BreadTalk berada.  

Strategi pemasaran non verbal lain yang dilakukan BreadTalk adalah 

penampilan secara visual. Kecenderungan konsumen untuk membeli karena 

tertarik melihat produk yang ditawarkan juga digunakan oleh BreadTalk untuk 

menarik minat beli konsumen. Masyarakat dewasa ini mulai mengedepankan 

healthy life dan cenderung senang untuk mengetahui proses terbentuknya suatu  

produk. Selain sebagai lifestyle, hal tersebut juga sebagai bentuk keyakinan diri 

bahwa produk yang akan dibeli dan dikonsumsi adalah bersih dan aman. Dengan 

memahami hal tersebut, BreadTalk membuat suatu konsep promosi melalui open 

kitchen, dimana dapur pengolahan roti dibuat menjadi satu dengan selling area 

serta dibuat agar terlihat terbuka, dapat dilihat oleh konsumen namun tetap terjaga 

dari luar. Di sini konsumen dapat melihat para baker memulai proses pembuatan 

roti, pemanggangan, pemotongan hingga penghiasan. Menurut supadiyono (2008) 

ecara jelas dan singkat mengatakan bahwa stimulus atau rangsangan pemasaran 

terkait dengan unsur marketing mix yaitu produk, harga, lokasi dan promosi. 

Selain faktor-faktor pemasaran yang dijelaskan di atas, pembelian impulsif 

juga dipengaruhi oleh faktor hedonik (Rohman, 2009).  Kemudian hasil penelitian 

Yistiani (2012) menemukan bahwa nilai hedonik memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pembelian impulsif, yang berarti semakin besar nilai hedonik 

yang dirasakan pelanggan Matahari Department Store Duta Plaza maka akan 

dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya pembelian impulsif pada gerai yang 

bersangkutan. Penelitian Perdani (2012) juga menemukan bahwa hedonic 

shopping value menjadi salah satu variabel yang paling dominan berpengaruh 

terhadap Pembelian Impulsif pada Tip Top Supermarket Depok adalah hedonic 

shopping value.  

Dari uraian di atas tampak bahwa pembelian impulsif dipengaruhi oleh 

faktor pemasaran dan hedonik.  Penelitian ini akan mempelajari faktor-faktor 

tersebut, selain itu belum banyak studi yang dilakukan tentang pembelian 

impulsif. Penelitian dan studi lain lebih banyak bertopik keputusan pembelian 

secara umum. Berdasarkan urgensi ini penulis tertarik untuk memenliti faktor-

faktor yang mempengaruhi pembelian impulsif konsumen BreadTalk dengan 

judul: “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelian Impulsif” 
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Rumusan Masalah 
 

 

BreadTalk Premium Bakery Boutique pertama di Indonesia yang 

menghadirkan konsep open kitchen yang sangat modern, dimana para konsumen 

bisa langsung menyaksikan proses pembuatan roti hingga siap disajikan dalam 

keadaan fresh. Dengan menggunakan bahan baku berkualitas tinggi, kelembutan 

roti BreadTalk tidak diragukan lagi. BreadTalk juga terus berinovasi terhadap 

produk, terbukti dengan telah diciptakannya lebih dari 160 varian roti. Aroma 

yang dimunculkan sekitar gerai roti BreadTalk juga membuat orang yang lewat 

tertarik dan bahkan membeli. Menurut pengamatan peneliti kebeberapa konsumen 

yang dikenal, gabungan dari beberapa faktor marketing yang dibuat Breadtalk 

seperti system open kitchen, varian produk yang menarik, aroma roti, dan hedonik 

mampu membuat pengunjung yang melintas di depan gerai penjualan membuat 

keputusan pembelian impulsif (impulse buying). Berdasarkan uraian pada latar 

belakang masalah di atas, maka yang dijadikan pokok masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimanakah gaya hidup pembeli BreadTalk 

2. Bagaimanakah pengaruh faktor marketing terhadap keputusan pembelian 

impulsif  

3. Bagaimanakah pengaruh hedonik dalam memperkuat terhadap keputusan 

pembelian impulsif 

4. Bagaimanakah strategi marketing yang tepat untuk diterapkan oleh BreadTalk 

dalam meningkatkan pembelian impulsif. 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi gaya hidup pembeli BreadTalk 

2. Menganalisis pengaruh faktor marketing terhadap keputusan pembelian 

impulsif  

3. Menganalisis pengaruh hedonik dalam memperkuat terhadap keputusan 

pembelian impulsif 

4. Memformulasikan strategi pemasaran untuk meningkatkan pembelian 

impulsif. 

 

 

 Manfaat Penelitian 

 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Memberikan kontribusi kepada pengusaha makanan dan Breadtalk kususnya 

dalam hal informasi yang up to date  mengenai faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian impulsif. Dengan adanya 

informasi yang up to date tersebut diharapkan dapat membantu mengevaluasi 

dan merumuskan strategi marketing baru. 
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2. Memberikan kajian ilmiah dan akademis kepada peneliti untuk dapat 

berkontribusi terhadap ilmu perilaku konsumen, khususnya mengenai faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian impulsif. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Ruang lingkup dari penelitian ini menggunakan pendekatan dari sisi 

konsumen untuk mengetahui pengaruh faktor marketing terhadap keputusan 

pembelian impulsif. Penelitian ini memiliki batasan permasalahan dengan maksud 

agar penelitian lebih fokus. Batasan-batasan tersebut mencakup : 

1. Penelitian dilakukan di Bekasi dan di di outlet BreadTalk Metropolitan Mall 

Bekasi 

2. Responden yang mengisi kuesioner adalah pembeli BreadTalk Metropolitan 

Mal Bekasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




