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Abstract
This study aimed to determine the effect of positive emotions and brand equity on
impulsive buying on female consumers. The research used the quantitative method with
414 female consumers. The instruments were the Dispositional Positive Emotion Scale,
Brand Equity Scale, and The Impulse Buying Tendency Scale. The data analysis
techniques which is used in this research is multiple regression. The results show that
positive emotions had no effect on impulsive buying. Furthermore this study also show
that brand equity has a direct effect on impulsive buying.
Keywords: Positive emotions, brand equity, impulsive buying.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh emosi positif dan ekuitas merek
terhadap pembelian impulsif pada konsumen wanita di Kota Bandung. Pendekatan
penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan partisipan penelitian
berjumlah 414 wanita di Kota Bandung. Instrumen pada penelitian ini menggunakan
Dispositional Positive Emotion Scale untuk mengukur emosi positif. Brand Equity Scale
untuk mengukur ekuitas merek serta The Impulse Buying Tendency Scale untuk mengukur
pembelian impulsif. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
regresi ganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh emosi
positif terhadap pembelian impulsif. Namun, terdapat pengaruh ekuitas merek terhadap
pembelian impulsif. Artinya, terdapat kecenderungan partisipan yang memiliki ekuitas
merek yang tinggi, pembelian impulsif juga cenderung tinggi atau sebaliknya.
Kata kunci: Emosi positif, ekuitas merek, pembelian impulsif.

PENDAHULUAN

Perkembangan jaman membuat kegiatan belanja menjadi kebutuhan utama untuk
menunjukkan status sosial (Anin, Rasimin dan Atamimi, 2008). Pembelian tanpa
rencana menjadi fenomena yang tidak pernah surut diperbincangkan, seseorang dapat
memutuskan untuk membeli produk tanpa memikirkan konsekuensi kedepannya
(Kacen dan Lee, 2002). Pembelian tanpa adanya perencanaan banyak dilakukan
konsumen di Kota Bandung. Konsumen Hypermarket di Kota Bandung melakukan
pembelian tidak berdasarkan rencana atau hanya berdasarkan keputusan spontan, yang
biasanya dilakukan oleh para pelajar atau mahasiswa atau ibu muda (Arifianti, 2011;
Widawati, 2011). Konsumen datang ke Hypermarket tanpa tujuan membeli berdasarkan kebutuhan tetapi berdasarkan apa yang dilihat tanpa tahu kegunaannya, sedangkan
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sebagian konsumen lainnya melakukan pembelian tanpa mempertimbangkan harga, hal
terpenting bagi konsumen dapat memuaskan hati dengan membeli barang yang
diinginkan (Arifianti, 2011).
Belanja spontan juga dialami oleh konsumen Surf Inc Bandung. Survei Dwi dan
Ihsan (2013), menghasilkan temuan bahwa konsumen Surf Inc Bandung tergolong
cukup tinggi dalam melakukan pembelian secara spontan dan di luar rencana. Ketika
konsumen membeli produk Surf Inc ia akan lebih merasa dihargai karena dipandang
produk mahal di mata konsumen serta dipandang terkenal dengan merek produknya
seperti ripcurl, billabong, dan lain-lain. Diberitakan pada Kompasiana (2006), belanja
tanpa perencanaan terjadi pada wanita ketika belanja di supermarket. Pada awalnya
konsumen hanya akan membeli detergen dan telur di supermarket, tetapi ketika pulang
ia membawa barang belanja tambahan seperti kecap, saus, dan es krim. Salah satu
alasan wanita melakukan hal tersebut karena wanita bertanggung jawab atas urusan
rumah tangga, termasuk kebutuhan sehari-hari (Burhanudin, 2016).
Hal-hal mengenai belanja tanpa perencanaan yang telah dipaparkan merupakan
contoh perilaku pembelian impulsif (Rook dan Fisher, 1995). Pembelian impulsif
merupakan salah satu jenis dari perilaku pembelian pada konsumen, dalam hal ini
perilaku tersebut akan muncul karena berbagai aspek yang dapat memengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian (Verplanken dan Herabadi, 2001). Pembelian impulsif didefinisikan sebagai kecenderungan individu untuk membeli produk secara
reflektif dan tanpa berpikir lama dalam mengambil keputusan (Rook dan Fisher, 1995;
Kacen dan Lee, 2002; Mihic dan Kursan, 2010; Verplanken dan Herabadi, 2001).
Beatty dan Ferrell (1998), juga menyebutkan bahwa pembelian impulsif merupakan
pembelian yang dilakukan secara spontan ketika individu tertarik karena melihat
produk yang berada di toko maupun di katalog. Lebih lanjut Solomon dan Rabolt
(2009), menyatakan bahwa pembelian impulsif merupakan kondisi yang terjadi ketika
individu mengalami perasaan terdesak secara tiba-tiba yang tidak dapat dilawan dan
ditunda lagi. Konsumen yang mengalami pembelian impulsif akan melakukan hal yang
berbeda pada saat pengambilan keputusan membeli, seringkali ia membeli secara
spontan tanpa memperhatikan konsekuensi yang akan datang (Loudan & Bitta, 1993).
Pembelian impulsif dapat terjadi karena dua faktor yakni faktor internal dan faktor
eksternal (Dawson dan Kim, 2009). Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari
dalam diri individu itu tersendiri, seperti keadaan emosional, kepribadian serta faktor
demografis (Verplanken dan Herabadi, 2001; Kacen dan Lee, 2002). Sedangkan faktor
eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar dirinya, seperti merek produk dan
lingkungan belanja (Verplanken dan Herabadi, 2001; Mihic dan Kursan, 2010; Yang,
Huang dan Feng, 2011).
Faktor internal yang dapat memengaruhi pembelian impulsif salah satunya adalah
keadaan emosi (Verplanken dan Herabadi, 2001). Sejalan dengan hal tersebut, Park dan
Lennon (2006) menyatakan bahwa emosi adalah salah satu faktor terpenting yang dapat
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memengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. Emosi merupakan perasaan atau
afeksi, ekspresi perilaku berupa pengalaman yang disadari dan dapat melibatkan
fisiologis (King, 2010). Donovan, dkk. (1994) membahas mengenai emosi dan perilaku
pembelian, menghasilkan temuan bahwa konsumen yang mengalami suasana emosi
positif lebih cenderung melakukan perilaku pembelian secara impulsif daripada
konsumen yang suasana emosinya negatif. Didukung pula oleh penelitian Shoham dan
Brencic (2003), pengambilan keputusan konsumen dalam melakukan pembelian
impulsif didasari oleh emosi positif yang sedang dirasakannya. Konsumen sering
melakukan pembelian dengan mengutamakan kesenangan ketika membeli produk,
tanpa berpikir panjang mengenai kegunaan dari produk yang dibeli (Donovan, 1994;
Shoham dan Brencic, 2003).
Emosi positif dapat didefinisikan sebagai cerminan sejauhmana seorang individu
merasa antusias, aktif dan merasakan kesenangan (King, 2010). Perasaan seperti jatuh
cinta, sempurna, gembira, ingin memiliki, bergairah, terpesona, dan antusias, memiliki
korelasi positif yang signifikan dengan kecenderungan seseorang melakukan
pembelian impulsif (Park dan Lennon, 2006). Emosi positif yang dirasakan konsumen
akan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk dengan segera
tanpa adanya perencanaan yang mendahuluinya dan sebaliknya emosi yang negatif
dapat mendorong konsumen untuk tidak melakukan pembelian (Donovan, dkk., 1994).
Frederickson (1998) mengatakan bahwa emosi positif merupakan aktivitas kognitif
yang berfungsi untuk meregulasi stres, kecemasan dan kesedihan. Secara keseluruhan,
emosi-emosi positif akan berperan sebagai adaptasi pada individu dimana ketika
seseorang membangun sumber daya pribadi dan sosial akan meningkatkan kesejahteraan seseorang (King, 2010). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Shiota, Keltner
& John (2006) terdapat tujuh dimensi yang terdapat dalam emosi positif yaitu joy,
contentment, pride, love, compassion, amusement, dan awe.
Selain faktor internal berupa emosi positif terdapat faktor lain yang memengaruhi
timbulnya pembelian impulsif yang berasal dari faktor eksternal yaitu, ekuitas merek.
Hal ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Tifferet dan Herstein
(2012), ia menyebutkan bahwa dalam perilaku pembelian impulsif dapat terjadi karena
komitmen merek yang digunakan oleh konsumen berupa pengalaman yang dilaluinya.
Ekuitas merek merupakan sebuah identitas merek yang ditanamkan oleh konsumen
yang mampu menambah nilai atau mengurangi nilai yang diberikan dari produk dan
jasa sebuah perusahaan (Keller, 1993; Aaker, 1996).
Evaluasi yang dilakukan oleh konsumen mengenai merek suatu produk dapat
memengaruhi bagaimana konsumen tersebut akan membuat keputusan membeli
dikemudian hari (Kotler dan Keller, 2009). Merek yang terkenal memiliki ekuitas
merek yang kuat, dan semakin kuat merek tersebut maka akan semakin besar daya tarik
untuk membuat konsumen mengkonsumsi merek tersebut (Keller, 2009). Konsumen
cenderung memiliki keinginan untuk membeli produk bukan karena fungsi ataupun
kebutuhan tetapi karena merek yang memiliki arti penting bagi dirinya (Keller, 2009).
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Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Machfoedz (2010), yang
menyatakan bahwa konsumen berusaha untuk membeli produk karena adanya merek
yang membuatnya tertarik untuk membeli sesuatu yang tidak dibutuhkannya. Beberapa
penelitian menyatakan bahwa pembelian tanpa perencanaan atau disebut sebagai
pembelian impulsif dengan ciri-ciri diatas lebih signifikan terjadi pada kalangan wanita
daripada kalangan pria (Rook dan Fisher, 1995; Mihic dan Kursan, 2010). Wanita
cenderung mendominasi perasaan dan pikiran dengan emosi, hal itu menjadi stimulasi
dari lingkungan yang ditawarkan untuk melakukan pembelian (Widawati, 2011).

METODE

Penelitian ini penelitian korelasional yang bertujuan untuk menguji pengaruh emosi
positif dan ekuitas merek terhadap pembelian impulsif pada konsumen wanita di Kota
Bandung. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability
sampling karena jumlah konsumen wanita tidak dapat diketahui pasti jumlahnya.
Penarikan sampel yang dilakukan menggunakan teknik quota sampling. Jumlah kuota
sampel pada penelitian ini menggunakan dasar rumus Jacob Cohen sehingga minimal
kuota sampel adalah sebesar 204 dengan tingkat kepercayaan 95% (Arikunto, 2013).
Instrumen pada penelitian ini menggunakan Dispositional Positive Emotion Scale yang
disusun oleh Shiota, Keltner & John (2006) untuk mengukur emosi positif. Brand Equity Scale yang dikembangkan oleh Yoo dan Donthu (2001) untuk mengukur ekuitas
merek serta The Impulse Buying Tendency Scale yang disusun oleh Verplanken dan
Herabadi (2001) untuk mengukur pembelian impulsif. Teknik analisa data dalam
penelitian ini menggunakan regresi berganda.

HASIL

Hasil statistik regresi ganda antara emosi positif dan ekuitas merek dengan
pembelian impulsif pada konsumen wanita. Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa
signifikansi emosi positif terhadap pembelian impulsif sebesar 0,517. Nilai ini
termasuk > 0,05 yang artinya H1 ditolak. Dengan demikian, tidak terdapat pengaruh
emosi positif terhadap pembelian impulsif pada konsumen wanita. Ekuitas merek
memiliki pengaruh terhadap pembelian impulsif dengan level signifikan 0,001.
Demikian juga dalam analisis regresi ganda, emosi positif tidak berpengaruh sementara
ekuitas mereka berpengaruh terhadap pembelian impulsif.
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Tabel 1
Regresi Sederhana Emosi Positif dan Ekuitas Merek
terhadap Pembelian Impulsif
Model
B
R
R Square
F
Sig
(Constant)
-4,502
0,001
0,321 0,571
1 Emosi Positif 0,020 0,028
(Constant)
-5,187
0,168
0,028
12,031 0,001
2 Ekuitas Merek 0,097
Tabel 2
Regresi Ganda Emosi Positif dan Ekuitas Merek
terhadap Pembelian Impulsif
Model
B
Sig
R
R Square
F
Sig
Emosi Positif -0,020 0,592 0,170
0,029
6,148 0,002*
Ekuitas Merek 0,102 0,001

PEMBAHASAN

Hanya ekuitas merek yang memiliki pengaruh terhadap pembelian impulsif,
sementara emosi positif tidak berdampak kepada pembelian kompulsif. Temuan
penelitian ini didukung oleh Silvera (2008) yang menemukan bahwa pembelian
impulsif dilakukan konsumen karena adanya perasaan negatif seperti kegagalan bukan
karena adanya perasaan positif. Lebih lanjut Passyn dan Sujan (2006) juga mengatakan
bahwa emosi negatif seperti rasa tertekan lebih efektif sebagai pemicu terjadinya
pembelian daripada keadaan emosi positif.
Ekuitas merek terhadap pembelian impulsif didukung oleh penelitian lain. Ompi
dkk., (2018), menyebutkan bahwa gaya hidup seseorang yang berfokus pada suatu
merek menjadi faktor penyebab terjadinya pembelian impulsif. Produk dengan merek
tertentu yang menjadi pilihan konsumen merupakan cara konsumen untuk melakukan
pembelian (Kotler, 2005). Penelitian lain mengenai emosi positif dengan pembelian
impulsif juga menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara emosi positif
dengan pembelian impulsif. Ntuna (2015) juga menyatakan ketika individu yang
mengalami emosi positif tinggi maka akan semakin rendah kecenderungan terjadinya
pembelian impulsif pada individu tersebut. Penelitian oleh Ikanubun, Setyawati dan
Afif (2019), juga menghasilkan temuan bahwa emosi positif tidak berpengaruh
signifikan terhadap pembelian impulsif.
Temuan penelitian ini bertentangan dengan penelitian Donovan (1994), yang
menyatakan bahwa konsumen ketika mengalami suasana emosi positif lebih cenderung
melakukan perilaku pembelian secara impulsif daripada konsumen yang suasana
emosinya negatif. Juga bertentangan dengan penelitian Shoham dan Brencic (2003),
74

Moudy Nitazya Dwi Putri, Ita Juwitaningrum, Diah Zaleha Wyandini

bahwa keputusan konsumen dalam melakukan pembelian impulsif didasari oleh emosi
positif seperti kesenangan. Hasil temuan juga menyatakan bahwa ada faktor-faktor lain
yang dapat memengaruhi terjadinya pembelian impulsif salah satunya adalah kondisi
subjek.
Ntuna (2015), menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara emosi positif
dengan pembelian impulsif. Ketika individu yang mengalami emosi positif yang baik
atau tinggi maka semakin rendah kecenderungan terjadinya pembelian impulsif pada
individu tersebut (Ntuna, 2015). Sejalan dengan hal tersebut, didukung pula oleh
penelitian Solichatun (2009), wanita yang memiliki emosi positif baik atau tinggi dapat
lebih mengambil keputusan secara matang dan terhindar dari kecenderungan pembelian
impulsif.
Pembelian yang dilakukan konsumen tidak semata-mata timbul dalam diri saja,
karena terdapat upaya-upaya eksternal yang terlibat dalam perilaku pembelian impulsif
(Fitriana, 2006). Konsumen dapat melakukan pembelian dengan segera ketika terdapat
merek yang paling disukainya (Kotler, 2005; Verplanken dan Herabadi, 2001; Keller,
2009). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Machfoedz (2010) yang
menyatakan bahwa konsumen berusaha untuk membeli produk karena adanya merek
sekalipun tidak dibutuhkannya. Penelitian Fitriana (2006), turut mendukung bahwa
konsumen secara tidak sadar melakukan pembelian atas keterikatan dengan merek.
Penelitian mengenai ekuitas merek dan pembelian impulsif oleh Ompi dkk., (2018),
menjelaskan bahwa merek memengaruhi terjadinya pembelian impulsif. Penelitian
tersebut menunjukan bahwa merek yang menjadi nilai tambah dalam pikiran konsumen
akan menunjang konsumen segera melakukan pembelian, salah satunya dengan penggunaan kartu kredit yang membuat konsumen membeli tanpa adanya perencanaan atau
uang yang cukup. Selanjutnya konsumen juga cenderung memiliki keinginan untuk
membeli produk bukan karena fungsi ataupun kebutuhan, tetapi karena merek yang
memiliki arti penting bagi dirinya (Keller, 2009). Hal tersebut menjadi penentu kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian yang mengarah kepada pembelian
impulsif.

KESIMPULAN

Pembelian impulsif jika dilihat pengaruhnya dari emosi positif cenderung
menghasilkan penelitian yang beragam hasilnya. Sebagian penelitian menghasilkan
tidak ada pengaruh dan sebagian lain ada pengaruh. Belum bisa dipastika apa faktor
keragaman hasil tersebut. Sementara ekuitas merek dalam mempenagruhi pembelian
impulsif cenderung sama hasilnya dalam banyak penelitian, sehingga bisa dipastikan
bahwa merek sangat mempengaruhi pembelian kompulsif.
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