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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hedonic 

shopping value dan shopping lifestyle terhadap impulse buying Putra 

Barokah Jepara dengan positive emotion sebagai variable intervening. 

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Putra Barokah Jepara. 

Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling. Sampel yang 

diambil sebanyak 100 konsumen, dengan instrument penelitian berupa kuesioner. 

Analisis data menggunakan SPSS 22.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hedonic shopping value dan shopping lifestyle berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap positive emotion. Hedonic shopping value, shopping lifestyle, dan 

positive emotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying. 

Emotion positive mampu menjadi variabel intervening antara hedonic shopping 

value terhadap impulse buying dan antara shopping lifestyle terhadap impulse 

buying. 

 

Kata Kunci: Hedonic shopping value, Shopping lifestyle, Positive emotion, dan 

Impulse buying. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to analyze influence of hedonic shopping value 

and shopping lifestyle agains impulse buying in Putra Barokah Jepara 

with positive emotion as intervening variable. The population in this 

research is a consumer of Putra Barokah Jepara. The technique of the 

sample with a purposive sampling. Samples taken as many as 100 

consumer, with a research instrument in the form of a questionnaire. 

Data analyze using SPSS 22.0. the result showed that hedonic 

shopping value and shopping lifestyle has a positive and significant 

effect on positive emotion. hedonic shopping value, shopping lifestyle, 

and positive emotion has a positive and significant effect on impulse 

buying. Emotion positive able to be an intervening variables between 

hedonic shopping value towards impulse buying and between the 

shopping lifestyle towards impulse buying. 

 

Keywords: Hedonic shopping value, Shopping lifestyle, Emotion 

positive, and Impulse buying. 
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INTISARI 

 

Penelitian ini membahas upaya peningkatan impulse buying konsumen 

melalui hedonic shopping value, shopping lifestyle, dan positive 

emotion. Hedonic shopping value merupakan aktivitas berbelanja 

yang dilakukan oleh seseorang hanya untuk mencari kesenangan, 

hiburan, hal baru, serta interaksi sosial tanpa memikirkan manfaat dari 

belanja tersebut. Shopping lifestyle merupakan cara gaya hidup seseorang 

dalam mengekspresikan diri guna membedakan pola-pola tindakan antara orang 

satu dengan lainnya melalui gaya berbelanja. Positive emotion merupakan proses  

dimana seorang konsumen merasakan kesenangan atau kegembiraan, Emosi yang 

berada dalam kondisi positive akan membuat dua perasaan yang dominan yaitu 

senang dan membangkitkan keinginan, baik keinginan yang bersifat dadakan 

maupun keinginan yang bersifat psikologikal. Impulse buying merupakan 

keinginan mendadak seorang konsumen ketika melakukan pembelian sebuah 

produk tanpa adanya perencanaan maupun keinginan melakukan pembelian 

sebelumnya yang tanpa adanya pertimbangan yang cenderung menggunakan 

emosi tanpa memikirkan adanya resiko, sering terjadi karena adanya rangsangan 

berbelanja. Maka melalui hedonic shopping value, shopping lifestyle, dan positive 

emotion diharapkan mampu meningkatkan impulse buying. Berdasarkan pada 

kajian teori yang mendalam dan kritis, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah ‘Bagaimana meningkatkan impulse buying di Outlet Pakaian Putra 

Barokah Jepara’. Sedangkan pertanyaan penelitian ini adalah (a) Bagaimana 

pengaruh hedonic shopping value dan shopping lifestyle terhadap positive emotion 

dan (b) Bagaimana pengaruh hedonic shopping value, shopping lifestyle, dan 

positive emotion terhadap impulse buying. Objek penelitian ini adalah konsumen 

yang berbelanja di outlet pakaian Putra Barokah Jepara. Metode penarikan sampel 

menggunakan metode purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah 

teknik penentuan sampel dengan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, yaitu: 
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merupakan konsumen yang berbelanja di outlet putra barokah, melakukan 

pembelian tidak disengaja atau tidak direncanakan, minimal sudah pernah 

membeli 2 kali di Outlet pakaian Putra Barokah Jepara. Pengumpulan data 

melalui kuesioner yang dibagikan kepada 100 pembeli. Kemudian dianalisis 

menggunakan SPSS 22 dan hasil analisis menunjukkan bahwa hedonic shopping 

value memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap positive emotion, artinya 

semakin baik hedonic shopping value yang dimiliki oleh konsumen maka positive 

emotion juga semakin meningkat. Peningkatan positive emotion  dibangun oleh 

indikator-indikator hedonic shopping value yang mencakup: sesuatu yang 

dianggap hiburan, mendapatkan hal yang baru, berinteraksi sosial. Berikutnya, 

shopping lifestyle memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap positive 

emotion, artinya semakin baik shopping lifestyle yang dimiliki konsumen, maka 

positive emotion juga akan semakin meningkat. Peningkatan positive emotion juga 

dibangun oleh indikator-indikator shopping lifestyle yang mencakup: activities 

(kegiatan) seseorang saat berbelanja, interest, opinion yang dipilih pembeli saat 

berbelanja. Berikutnya, hedonic shopping value memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap impulse buying, artinya semakin baik hedonic shopping value 

seseorang, maka impulse buying akan semakin meningkat. Peningkatan impulse 

buying juga dibangun oleh indikator-indikator hedonic shopping valueyang 

mencakup: sesuatu yang dianggap hiburan, mendapatkan hal yang baru, 

berinteraksi sosial. Berikutnya shopping lifestyle memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap impulse buying, atinya semakin baik shopping lifestyle 

seseorang, maka impulse buying akan semakin meningkat. Peningkatan impulse 

buying disebabkan oleh indikator-indikator shopping lifestyle yang mencakup: 

activities (kegiatan) seseorang saat berbelanja, interest, opinion yang dipilih 

pembeli saat berbelanja. Selanjutnya, positive emotion memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap impulse buying, artinya semakin baik positive emotion 

yang dimiliki, maka impulse buying seseorang juga akan semakin meningkat. 

Peningkatan impulse buying disebabkan oleh indikator-indikator positive emotion 

yang mencakup: pembeli merasakan kepuasan saat berbelanja, merasa nyaman 

ketika berada di tempat perbelanjan, dan memiliki gairah untuk pembelian. 
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