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ABSTRAK  
Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran bentuk membeli secara impulsif yang dapat 
dimunculkan kolektor figure. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan mengenai beberapa faktor 
yang memengaruhi perilaku membeli impulsif. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus 
intrinsik, dikarenakan adanya ketertarikan penulis terhadap kasus yang diteliti. Metode pengambilan 
data yang digunakan adalah wawancara dengan memberikan serangkaian aitem pertanyaan yang 
telah disiapkan sebelumnya. Terdapat tiga subjek yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. 
Berdasarkan temuan yang didapat, ketiga subjek berikut menunjukkan hasil yang menarik. Pertama, 
ditemukan bahwa salah satu motivasi utama kolektor figure mengoleksi barang tersebut adalah 
memenuhi rasa kepuasan yang belum dicapai dari masa sebelumnya dan sebagai kesenangan semata. 
Kedua, ditemukan bahwa kolektor figure mampu menunjukkan adanya perilaku membeli secara 
impulsif. Namun, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor tertentu yang spesifik. Kemudian, 
berbagai macam faktor, seperti harga, aspek afektif, maupun kognitif, sangat berpengaruh terhadap 
niatan seorang kolektor figure untuk membeli figure secara impulsif 

 
Kata kunci: Kolektor Figure, Mainan, Pembelian Impulsif 

 

ABSTRACT  
This research aims to see the impulsive buying behavior that can be shown from figure collectors and to 
explain some factors that influence said behavior. This research used intrinsic case study method, due to 
the writer’s interest in the case itself. The data retrieval method used is interview by giving a series of pre-
prepared questions. There are three subjects who are willing to participate. Based on the findings obtained, 
a few interesting results were received. First, one of the main motivations for figure collectors to collect 
said items, is to fulfill a sense of satisfaction that hasn’t been achieved from the past and as a mean to fulfill 
pleasure. Second, figure collectors were able to show impulsive buying behavior, however it’s heavily 
influenced by specific factors. Then, various factors, such as price, affective aspects, and cognitive, are very 
influential towards the intentions for figure collectors to buy figures impulsively. 
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P E N D A H U L U A N  
Mengoleksi suatu benda adalah hal yang umum untuk dilakukan oleh berbagai kalangan 

masyarakat sekarang, dimana benda-benda tersebut dapat berupa tiket film, kupon, perhiasan dan 
benda-benda lainnya. Bagi beberapa orang, aktivitas berikut berasal sejak dini, dari mengumpulkan 
barang-barang yang disukai hingga menjadi suatu bentuk hobi. Sedangkan ada beberapa orang yang 
mengoleksi barang -barang yang terbilang tidak umum, seperti tali, kawat berduri, buku telepon, serta 
benda-benda tidak umum lainnya (McKinley, 2007). Terdapat berbagai alasan mengapa beberapa 
orang mengoleksi benda-benda tertentu. Ada diantara mereka yang mengoleksi benda untuk 
diinvestasikan, ada yang untuk kesenangan semata, dan yang untuk memperluas kehidupan sosial 
mereka (Muensterberger, 2014). Alasan-alasan berikut masih terbilang umum untuk dijadikan sebagai 
dasar mengapa ada beberapa orang yang suka mengoleksi benda-benda tertentu.  

Dalam beberapa kasus tertentu, terdapat beberapa orang yang mengoleksi dikarenakan ingin 
menjaga dan melestarikan benda tersebut, untuk mencari sensasi demi melengkapi sesuatu dalam 
hidup mereka, ataupun untuk bereksperimen dengan menata ulang-ulang barang yang mereka koleksi 
semata untuk memuaskan zona nyamannya (McKinley, 2007). Melalui penjelasan yang lebih spesifik 
oleh Sigmund Freud dan perspektif psikonalisa, terdapat asumsi bahwa para kolektor melakukan hal 
berikut dikarenakan adanya ketidakpuasan atas kurangnya pencapaian kontrol diri dari masa-masa 
sebelumnya dan berusaha mendapatkannya kembali melalui aksi mengumpulkan serangkaian benda 
tertentu (McKinley, 2007). Hal berikut menunjukkan bahwa beberapa kolektor mengumpulkan barang 
karena adanya harapan dari masa kecil yang belum terselesaikan dan dipuaskan seiring 
berkembangnya usia.  

Perlu diingat bahwa aktivitas dan perilaku mengoleksi sendiri perlu dibedakan dari perilaku 
konsumtif seperti pengumpulan benda atau akumulasi, kepemilikan, dan penimbunan. Hal ini 
dikarenakan apabila aktivitas dan perilaku mengoleksi barang sudah melebihi batasnya, perilaku 
berikut dapat disebut berkembang menjadi hoarding disorder penimbunan (Frost, Steketee, & Tolin, 
2012). Hoarding disorder, adalah gangguan psikopatologis yang dapat ditimbulkan dari kesulitan bagi 
seorang individu untuk membuang dan melanjutkan aktivitas mengoleksi benda yang bersifat tidak 
terlalu penting (American Psychiatric Association, 2013). Gejala-gejala kelainan dari seorang 
penimbun dapat muncul apabila perilaku mengoleksinya sudah berlawanan dan mengganggu aktivitas 
kesehariannya.  

Dapat disimpulkan bahwa aktivitas mengoleksi benda apabila melewati batasnya dapat menjadi 
gangguan penimbunan. Hoarding disorder sendiri memiliki kaitan erat dan dapat mengakibatkan adanya 
beberapa gangguan lainnya seperti OCD, OCDP, dan gangguan kecemasan (American Psychiatric 
Association, 2013). Walaupun begitu, dimungkinkan bahwa aktivitas mengoleksi dan penimbunan benda, 
juga dapat berawal atau menimbulkan aktivitas tertentu yang bersifat impulsif. Sebanyak 65% wanita 
dengan hoarding disorder lebih signifikan untuk menunjukkan adanya gejala gangguan impulse control 
disroder criteria dalam pembelian kompulsif dibandingkan dengan pria (Frost, Steketee, & Tolin, 2012). 
Telah dinyatakan bahwa aktivitas dan hobi mengoleksi suatu benda merupakan hal yang sangat umum. 
Sebagai contoh gambaran, sekitar satu diantara tiga penduduk Amerika mengoleksi suatu benda. Benda-
benda tersebut sangat bervariasi dan bersifat subjektif, seperti contoh dapat berupa perangko, alat makan, 
hingga mainan (Belk, Wallendorf, Sherry, Holbrook, & Roberts, 1988).  

Mainan memiliki berbagai macam jenis, rupa, dan kegunaan tersendiri. Barang tersebut 
merupakan serangkaian benda yang dapat mendukung imajinasi bagi anak-anak dan memberi 
kepuasan dalam bermain. Terkadang, nilai kegunaan mainan dapat semkain berkurang seiring waktu 
dan seringnya digunakan oleh anak untuk bermain. Namun, bagi beberapa orang, barang-barang 
tersebut masih memiliki nilai tersendiri. Seorang kolektor mainan dari Leicester menyatakan bahwa 
hampir 2.000 mainan yang dia koleksi sejak kecil selama 30 tahun masih bernilai dan diantara mainan 
tersebut ada yang dicari-cari oleh sesama kolektor (Heath, 2014). Oleh karena itu, mengoleksi mainan   
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menjadi salah satu aktivitas dan hobi yang terkenal di kalangan masyarakat. Aktivitas mengoleksi 
mainan sendiri sudah memarak di seluruh dunia. Salah satu contoh gambaran individu yang 
mengoleksi mainan adalah seorang pengacara dari Johor, Malaysia, rela mengeluarkan uang sebesar 
50.000 ringgit, atau sekitar Rp160,61 juta selama bertahun-tahun untuk mengoleksi berbagai mainan 
antik keluaran tahun 1980 hingga 1990-an (Budiawati, 2017). Selain itu, terdapat seorang pria dari 
New York telah menghabiskan uang sebesar £75.000, atau sekitar Rp1,391 miliar, dengan mengoleksi 
berbagai benda memorabilia seperti mainan He-Man dan serangkaian mainan Happy Meal McDonalds 
dari tahun 1980-an (Michael, 2017).  

Di Indonesia sendiri, aktivitas berikut juga semakin terkenal dengan adanya berbagai macam 
komunitas yang menjadi wadah bagi para kolektor untuk saling berbagi informasi dan memajang 
mainan yang dikoleksi. Salah satu komunitas tersebut adalah komunitas Toys and Models Collector 
Indonesia, atau disebut juga sebagai TOMOCI, merupakan pelopor dari berbagai komunitas mainan 
lainnya di Indonesia, yang kini tercatat sudah memiliki sekitar 1.000-5.000 anggota aktif dan via media 
sosial (Sibarani, 2015). Menurut beberapa anggota TOMOCI, terdapat suatu keunikan dalam 
mengoleksi mainan tertentu, dikarenakan adanya unsur kelangkaan dan kekhasan yang subjektif dari 
mainan tersebut.  

Terdapat berbagai alasan mengapa ada beberapa orang yang suka dan gemar untuk 
mengoleksi mainan. Bagi para kolektor mainan, barang tersebut dapat dijadikan suatu investasi, 
seperti mainan diecast , dimana terdapat diantara dari mainan tersebut yang bersifat langka dan oleh 
karena itu semakin langka dan jarang diproduksi kembali mainan tersebut, semakin tinggi nilai 
investasi yang dapat dihasilkan per tahunnya (Handayani , 2015). Selain itu, barang-barang yang 
dikoleksi selain memiliki daya tarik estetis dan fungsi manfaat tersendiri, mereka memiliki makna 
tersendiri bagi para kolektor, yaitu pentingnya memiliki barang tersebut untuk melengkapi satu set 
dari barang yang dikoleksi (Belk, Wallendorf, Sherry, Holbrook, & Roberts, 1988).  

Tidak semua mainan dikoleksi oleh seorang kolektor, hal ini dikarenakan terdapat berbagai 
macam jenis dan merk mainan yang tersedia di dunia. Terdapat beberapa kolektor yang mengoleksi 
satu jenis mainan tertentu, atau bahkan mengoleksi apapun yang dia sukai. Berikut adalah beberapa 
jenis mainan yang terkenal untuk dikoleksi oleh para kolektor:  
1. Diecast adalah miniatur mobil yang dibuat dari logam dan seringkali dijadikan sebagai benda 

investasi oleh para kolektor dengan kisaran penghasilan sebesar Rp6 juta apabila laku dalam 
sebuah lelangan (Iman, 2015). Beberapa merk mainan diecast yang terkenal antara lain Hot 
Wheels dan Matchbox. Mainan berikut sudah terkenal sejak tahun 1947 hingga sekarang.  

2. Figma adalah mainan berupa figure yang dapat digerakkan dengan ukuran sekitar 13 cm dan 
memiliki harga sekitar Rp390.000 hingga Rp1 juta lebih (Umam, 2018). Mainan ini disebut juga 
sebagai action figure, karena dapat digerakkan dengan sendi yang tersedia, memiliki aksesoris 
tertentu, dan dirilis berdasarkan berbagai macam karakter dari serial animasi Jepang ataupun 
video game ternama.  

3. Nendoroid merupakan maian berupa figure dengan tinggi seukuran 10 cm dan masing-masing 
rilisan berdasarkan desain karakter dari berbagai macam serial animasi dan video game (Good 
Smile Company, 2018). Mainan berikut juga menyediakan beberapa sendi untuk digerakkan dan 
serangkaian aksesoris tambahan.  

4. S.H.Figuarts atau disebut juga sebagai SHF adalah mainan action figure yang dirilis oleh Bandai dengan 
ukuran sekitar 14 cm dan lebih berfokus untuk merilis beberapa karakter dari serial Kamen  

Rider, Super Sentai, dan super hero lainnya, seperti Iron Man dan Batman (Duniaku Network, 2017). Tentu 
saja, cara kolektor mainan mendapatkan barang yang diinginkan adalah dengan membeli barang tersebut. 

Namun, media dan cara untuk membeli mainan kini sudah lebih bervariasi dibandingkan dengan datang 
mengunjungi satu toko dan langsung memilih dari berbagai macam benda yang tersedia. Terdapat 

beberapa toko yang menyediakan jasa pre-order, lelang secara langsung atau   
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online, dan menjual kembali mainan-mainan bekas. Diantara cara-cara penjualan tersebut juga 
memengaruhi harga dari mainan yang dikoleksi. Selain membeli lewat toko atau media online, terdapat 
pula beberapa event atau acara bagi kolektor mainan yang memungkinkan mereka untuk saling berkumpul 
dan mengincat barang-barang yang sedang dipamerkan. Salah satu contoh event tersebut adalah San Diego 
Comic-Con di Amerika Serikat yang menyediakan mainan eksklusif dan terbatas dari beberapa perusahaan 
mainan seperti Hasbro dan Mattel, yang membuat pata penggemar bersemangat untuk mendapatkan 
mainan yang diinginkan (Salkowitz, 2016). Beberapa kolektor mainan juga menyatakan bahwa kondisi 
pasaran mainan kini sedang menaik dan menurunkan minat mereka dalam mengoleksi mainan. Namun, 
tidak semua kolektor merasa cemas dengan menaiknya harga mainan yang dikoleksi, karena ada diantara 
mereka yang masih mampu menambah anggarannya demi mengoleksi mainan kesukaannya (Jannah, 
2018). Terdapat beberapa kolektor mainan yang rela untuk menabung habis-habisan dan 
mengesampingkan keperluan hidupnya demi mendapatkan mainan yang diinginkan. Terdapat pula 
beberapa kolektor yang tidak terlalu mementingkan hal tersebut sehingga mereka cukup santai dalam 
membeli mainan dan mengoleksinya secara perlahan.  

Secara umum, masyarakat akan membeli barang tertentu demi memenuhi kebutuhan dan 
kepuasan tersendiri. Hal berikut juga termasuk bagi kolektor figure yang membeli mainan dengan 
alasan dan keinginannya tersendiri. Namun, terdapat beberapa kalangan masyarakat yang membeli 
barang secara spontan dan mendadak. Hal berikut disebut sebagai perilaku membeli secara impulsif. 
Perilaku pembelian secara impulsif dijelaskan sebagai segala bentuk pembelian yang dilakukan 
seseorang tanpa adanya perencanaan sebelumnya (Stern, 1962). Dasar dari perilaku membeli secara 
impulsif digambarkan sebagai perilaku membeli mendadak, memikatkan bagi pelaku, dan mengaitkan 
permasalahan hedonisme secara kompleks, dimana cepatnya proses pengambilan keputusan dalam 
membeli akan menghiraukan informasi, pilihan, dan opsi alternatif lainnya (Kacen & Lee, 2002).  

Salah satu asumsi dasar yang dapat menjelaskan mengapa perilaku impulsive buying adalah 
adanya gangguan terhadap kontrol diri yang bersifat mengganggu diri sendiri dan adanya suatu unsur 
impulsivitas. Penjelasan mengenai hal beriktu sesuai dengan kategori gangguan disruptive, impulse-
control and conduct driven. Kategori berikut menjelaskan adanya permasalahan kontrol diri terhadap 
emosi dan memengaruhi perilaku lainnya hingga menimbulkan kerugian bagi diri sendiri (American 
Psychiatric Association, 2013). Fenomena mengenai impulsive buying sendiri juga sudah memarak di 
berbagai negara. Di Amerika Serikat, secara rata-rata, sekitar 2.000 konsumer dapat menghabiskan 
sebesar $5.400 per tahunnya dalam membeli berbagai barang secara spontan dengan 70,5% 
responden menyatakan membeli berbagai bahan makanan (O'Brien, 2018).  

Di Indonesia, fenomena berikut juga sudah terjadi berulang kali. Pertama pada acara diskon 
sepatu Nike yang digelar oleh di Mal Grand Indonesia, yang mengakibatkan kehadiran pengunjung 
yang semakin meningkat saat jam pulang pegawai kantoran untuk saling mendorong, mendobrak 
pintu gerbang, dan merobohkan barang-barang yang disediakan (Antony, 2017). Kemudian pada 
diskonan yang diadakan Matahari Departmen Store, Jakarta Selatan, dimana mayoritas barang yang 
tersedia dengan cepatnya habis dibeli dengan adanya tawaran diskon mencapai 20 hingga 70% dan 
untungnya tidak berakhir dengan kericuhan (Audriene, 2017).  

Hal berikut menunjukkan bahwa fenomena membeli secara impulsif apabila tidak dikendalikan 
dengan baik mampu menimbulkan peristiwa yang merugikan masyarakat sekitar, seperti kerusuhan dalam 
tempat pertokoan dan lain-lain. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia sendiri, semakin banyak 
kalangan masyarakat yang mulai menunjukkan dan menikmati cara pembelian secara impulsif yang dapat 
dikarenakan oleh diskonan dan tawaran menarik lainnya. Namun, bagaimana dengan beberapa kalangan 
masyarakat yang ingin membeli barang-barang spesifik? Sebagai contoh, seperti masyarakat yang lebih 
tertarik membeli peralatan rumah, baju-baju, atau mungkin mainan. Dapat dimungkinkan bahwa para 
kolektor mainan juga mampu menunjukkan adanya perilaku membeli impulsif demi mendapatkan barang 
yang dikoleksi. Sehingga timbul pertanyaan bagi penulis, seperti   

Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental 
Tahun 2018, Vol. 7, pp. 56-83 



Studi Kasus Impulsive Buying pada Kolektor Figure       60  
 

 

apa gambaran perilaku membeli impulsif yang dapat ditunjukkan oleh kolektor figure? Pertanyaan 
berikut adalah dasar asumsi yang diangkat sebagai fokus dan kajian utama penelitian berikut. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam latar belakang dan fokus penelitian, tujuan 
utama penelitian berikut adalah memahami secara deskriptif mengenai bentuk perilaku membeli 
secara impulsif yang dapat muncul dan ditimbulkan oleh subjek yang gemar membeli dan mengoleksi 
mainan atau figure. Penulis berharap bahwa penelitian berikut dapat digunakan sebagai sumbangan 
pengetahuan, dasar, dan gambaran bagi topik pembahasan atau penulisan selanjutnya yang memiliki 
tema berkaitan. Selain itu diharapkan pula bahwa penelitian berikut mampu bermanfaat bagi 
pembaca, untuk menambah dan menyebarluaskan wawasan serta informasi mengenai perilaku 
impulsive buying serta para kolektor figure.  

Mengoleksi suatu benda adalah salah satu bentuk aktivitas yang sangat meluas dan kian 
berkembang diberbagai kalangan individu dari semua umur. Secara utuh, aktivitas mengoleksi 
didefinisikan sebagai penerapan terhadap menyeleksi, mengumpulkan, dan menjaga benda yang 
memiliki nilai subjektif (Lekies & Beery, 2013). Bagi beberapa kalangan orang, aktivitas berikut 
diibaratkan sebagai aktivitas yang sangat serius, bergairah dan adanya unsur obsesi, bahkan sebagai 
tantangan bagi diri sendiri. Mengenai benda yang dikoleksi, sifat, bentuk, dan karakteristiknya 
sangatlah bervariatif. Ada beberapa kalangan orang yang mengumpulkan perangko, koin, maupun 
benda-benda lainnya. Terdapat juga beberapa orang yang gemar membeli dan mengoleksi mainan.  

Melalui perspektif psikoanalisa Fruedian, diasumsikan bahwa para kolektor, terutama yang 
sudah berusia dewasa, melakukan aktivitas berikut dikarenakan adanya harapan dan fantasi dari 
masa kecil yang belum terselesaikan (Muensterberger, 2014). Dimungkinkan juga, bagi para kolektor, 
mereka merasakan adanya suatu ambisi untuk mendapatkan barang yang belum dapat dibeli dari 
masa kecilnya, sehingga saat mereka sudah memasuki jenjang dewasa dan mulai dapat menghasilkan 
upah sendiri, akhirnya mereka mampu membeli dan memenuhi hasrat kepuasan yang dulunya belum 
terpenuhi. Namun, bagaimana dengan para kolektor yang menjadikan hobi dan aktivitas berikut 
sebagai hal yang serius untuk digemari?  

Ditemukan bahwa motivasi utama para kolektor yang serius menggemari hobi berikut berasal 
dari pemahaman bahwa mainan dapat diinvestastasikan, sebagai obsesi, aktivitas untuk merawat dan 
memelihara berang yang dimiliki, dan mengesahkan status sosial dan diri sendiri (Formanek, 2012). 
Apabila disimpulkan, dari semua jenis motivasi yang ditemukan, satu hal yang sama dimiliki oleh 
kolektor adalah adanya gairah terhadap barang-barang yang mereka kumpulkan.  

Perlu diingat bahwa dikemukakan juga, aktivitas mengoleksi terbilang sebagai aktivitas yang 
dapat dikhususkan bagi setiap jenis kelamin, dimana baik ciri-ciri stereotip laki-laki dan perempuan 
muncul atau tergambarkan dari benda yang dikoleksi (Belk & Wallendorf, Of mice and men: gender 
identity in collecting, 1994). Kolektor laki-laki lebih memiliki ciri-ciri untuk mengoleksi barang yang 
menggambarkan dan memunculkan sifat agresivitas, persaingan, penguasaan, dan keseriusan 
terhadap kepemilikan barang, sedangkan kolektor perempuan cendurung memiliki ciri-ciri untuk 
mengoleksi barang dikarenakan adanya rasa untuk menjaga dan memelihara barang yang dimiliki. 
Oleh karena itu, mengapa kebanyakan kolektor laki-laki lebih fokus untuk mengoleksi mainan yang 
setara atau sejenis dengan action figure, mobil diecast, dan lain-lain, sedangkan kolektor perempuan 
lebih tertarik untuk mengumpulkan boneka dan alat-alat make-up.  

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat berbagai macam jenis mainan berbeda-beda yang 
dapat dikoleksi oleh seorang kolektor mainan. Hal ini didukung oleh fakta bahwa industri penjualan 
mainan sudah berkembang jauh dari industri kecil -kecilan menjadi pasar global senilai $50 miliar selama 4 
tahun terakhir (Johnson, 2001). Di kalangan kolektor mainan yang berada di Indonesia, mainan tersebut 
berupa mobil diecast, figma, nendoroid, gunpla, dan S.H.Figuarts. Selain itu, barang-barang bermerk dengan 
lisensi resmi seperti Star Wars, super hero DC, super hero Marvel dan Transformers  
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adalah beberapa contoh mainan yang populer di kalangan kolektor dari Amerika Serikat, dengan harga 
yang dapat mencapai $300 hingga $500 (Salkowitz, 2016). 

Bagi segala macam bentuk perilaku yang dimiliki manusia, apabila dari perilaku tersebut 
justru menghasilkan kerugian baik bagi diri sendiri dan terhadap lingkungan sekitar, serta dilakukan 
terus-menerus, baik dengan adanya kesadaran maupun tidak, tentunya dapat menimbulkan suatu 
bentuk gangguan spesifik. Khususnya bagi kolektor figure, salah satu dasar motivasi mereka dalam 
membeli dan mengoleksi mainan adalah dikarenakan adanya gairah dan kepuasan dari memiliki 
barang yang dikumpulkan. Dengan adanya motivasi berupa gairah yang mampu mendorong dan 
mendukung kolektor figure untuk terus membeli mainan untuk dikoleksi, dikhawatirkan hal tersebut 
dapat memunculkan perilaku membeli secara impulsif.  

Impulsive buying didefinisikan sebagai perilaku membeli yang tidak direncanakan dan 
dikarakterisasikan dengan cepatnya proses pengambilan keputusan dan adanya bias subjektif yang 
mendukung atas kepemilikan secara langsung (Muruganantham & Bhakat, 2013). Perlu diingat bahwa 
impulsive buying dan compulsive buying adalah dua hal yang hampir serupa dengan beberapa 
perbedaan tertentu. Perilaku compulsive buying adalah perilaku membeli yang muncul sebagai respon 
utama untuk menghadapi perasaan ataupun kejadian yang dianggap tidak menyenangkan seperti 
sedih, depresi, atau frustasi yang dilakukan secara berulang dan menjadi akut (Manolis & Roberts, 
2012). Sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku impulsive buying muncul secara cepat untuk 
memiliki suatu hal secara langsung dan terkadang memiliki tujuan yang subjektif, sedangkan perilaku 
compulsive buying lebih menggambarkan perilaku membeli sebagai respon mekanisme koping untuk 
stressor tertentu. Perilaku impulsive buying juga digambarkan sebagai kecenderungan dari konsumen 
untuk membeli secara spontan, tidak reflektif, mendadak, dan secara kinetis (Muruganantham & 
Bhakat, 2013). Dibandingkan dengan perilaku membeli lainnya, seperti planned purchasing behavior, 
perilaku berikut dideskripsikan sebagai perilaku untuk membeli yang lebih menarik atau bergairah, 
tidak terlalu disengaja, dan lebih tidak dapat dikendalikan. 

Karaktertistik unik yang dapat ditunjukkan oleh seorang pembeli impulsif adalah pembuatan 
keputusan saat membeli akan dipengaruhi oleh adanya masalah kognisi dan afeksi, di mana segi afeksi 
lebih mengemukan dibandingkan sisi kognisi yang ada (Mulyono, 2014). Hal ini dapat diartikan bahwa 
terdapat serangkaian faktor tambahan yang dapat mengendalikan keinginan bagi seseorang untuk 
langsung membeli barang yang diinginkan. Dijelaskan bahwa proses psikologis dalam pembelian 
impulsif terdiri dari dua proses, sebagai berikut (Mulyono, 2014):  
1. Proses afektif, dimana emosi maupun suasana hati seseorang berpengaruh dalam membeli secara 

impulsif. Terdapat tiga komponen tambahan yang termasuk dalam proses berikut, yaitu 
irresistitble urge to buy, positive buying emotion, dan mood management.  

2. Proses kogitif, dimana strukur dan proses mental seseorang yang dapat memengaruhi membeli 
secara impulsif. Proses berikut juga mengandung tiga macam komponen, yaitu cognitive  
deliberation, unplanned buying, dan disregard for the future. 

Kemudian, terdapat suatu keunikan dalam bagaimana cara berpikir bagi individu yang 
memiliki tingkat tinggi dalam perilaku membeli secara impulsif, yang digambarkan sebagai berikut 
(Muruganantham & Bhakat, 2013):  

1. Individu yang kerap membeli secara impulsif menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu 
reflektif dalam berpikir, adanya ketertarikan secara emosional yang mendalam terhadap suatu 
objek, dan mendambakan kepuasan seketika.  

2. Tidak terlalu memperhatikan konsekuensi negatif yang dapat ditimbulkan dari tindakan 
mereka, yaitu membeli barang secara impulsif.  
Pemaparan sebelumnya hanya menggambarkan bagaimana perilaku dan cara berpikir dari 

indvidu yang melakukan aktivitas membeli secara impulsif. Tetapi, dalam contoh kasus ekstrim, 
perilaku membeli secara impulsif akan didorong sepenuhnya oleh suatu bentuk stimulus, yang muncul   
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secara langsung dan menghasilkan respon fisik (Muruganantham & Bhakat, 2013). Bagi seorang 
kolektor figure, stimulus utama yang dapat memunculkan respon fisik, yaitu untuk membeli secara 
langsung, adalah terpaparnya individu dengan objek yang ingin dibeli. Bahkan, dimungkinkan bagi 
pembeli impulsif akan labih mengalami dan melakukan perilaku berikut secara terus-menerus 
dibandingkan dengan pembeli secara umum. Karena pada dasarnya, pembelian impulsif akan 
mendukung pembeli untuk membeli barang yang diinginkan demi mengurangi perasaan negatif dan 
memuaskan diri sendiri (Mulyono, 2014).  

Fenomena dan permasalahan mengenai perilaku membeli secara impulsif memiliki kaitan 
dengan konsep mengenai self-regulation, yang memberi asumsi bahwa calon pembeli mengalami 
konflik antara dorongan impulsif dan kekuatan niatan dalam diri (Faber & Vohs, 2004). Walaupun 
pelaksanaan perilaku yang didasari secara impulsif tidak terlalu membutuhkan tenaga yang banyak, 
kemauan atau tekad masih memerlukan tenaga yang dapat berkurang jumlahnya seiring waktu dan 
usaha. Selanjutnya, untuk fenomena perilaku impulsive buying sendiri, memiliki beberapa keterkaitan 
dengan beberapa jenis gangguan mental, seperti berikut (American Psychiatric Association, 2013):  
A. Disruptive, Impulse-Control, and Conduct Driven 
Kategori gangguan berikut menjelaskan mengenai adanya gejala dan kondisi yang mengandung 
permasalahan mengenai kontrol diri terhadap emosi dan perilaku. Kontrol diri adalah kemampuan bagi 
seorang individu untuk mengendalikan dan mengabaikan atau menghiraukan keinginan, emosi, dan 
keperluan lainnya dari suatu perilaku atau kebiasaan yang memiliki tujuan tertentu (Muraven, Shmueli,  
& Burkley, 2006). Gangguan berikut terbilang unik, karena jika melebihi ambang batas, gangguan ini 
mampu memunculkan suatu bentuk perilaku yang dapat melanggar hak maupun norma sosial dan 
menimbulkan kerugian bagi diri sendiri. Penyebab utama dari gangguan berikut adalah hasil dari 
pengendalian emosi yang buruk dan adanya hasrat untuk meringankan rasa ketegangan atau stres 
yang sedang dialami. Gangguan ini lebih umum dialami oleh laki-laki dibandingkan perempuan dan 
karakteristiknya berbeda-beda seiring dengan usia tertentu. 
B. Substance-Related and Addictive Disorders  
Dalam kategori gangguan berikut terdapat 10 macam jenis zat atau obat-obatan yang dapat 
mengakibatkan suatu bentuk gangguan adiktif bagi seseorang, antara lain alkohol, kafein, kanabis, 
halusinogen, obat inhalan, opioid, obat penenang, obat dengan efek hipnotik, anxiolytics, obat 
stimulan, tembakau, dan hal-hal lainnya. Semua hal berikut memiliki suatu kesamaan, dimana apabila 
hal tersebut dikonsumsi atau dinikmati seseorang, dapat memicu suatu sistem perasaan penghargaan 
dalam otak, terkait dengan penguatan perilaku dan pembuatan ingatan. Hal-hal tersebut dapat 
menghasilkan aktivasi sitem penghargaan bagi individu hingga mereka mampu mengabaikan aktivitas 
keseharian lainnya. Sehingga, dapat diasumsikan bahwa dengan adanya benda berupa figure sebagai 
zat atau hal yang dibeli secara terus-menerus oleh kolektor figure hingga mereka kecanduan dengan 
hal tersebut, mereka dapat mengabaikan keperluan lainnya dan lebih memfokuskan untuk terus 
menerus membeli dan mengoleksi figure.  

Secara spesifik, terdapat empat macam dari pembelian impulsif yang tergantung dan dipengarhui 
dari faktor ekonomi, kerpibadian, waktu, lokasi, dan budaya. Jenis-jenis pembelian impulsif berikut 
mungkin akan berbeda bagi setiap orang dan terhadap objek yang ingin dibeli, namun 
pengaplikasiannya dapat disesuaikan dalam situasi dan kondisi yang berlaku. Macam-macam dari 
perilaku membeli impulsif adalah sebagai berikut (Stern, 1962):  
1. Pure impulse buying, perilaku membeli impulsif yang paling mudah dibedakan dari semua macam 

impulsive buying. Bersifat membeli yang benar-benar murni, spontan, dan didasari oleh adanya 
ketertarikan emosional. Bentuk perilaku membeli berikut menentang perilaku dan pola membeli 
secara normal. Dapat dikatakan bahwa bentuk perilaku ini memungkinkan atau memberi 
kesempatan bagi calon pembeli untuk merasakan suatu tren yang melanggar kebiasaan belanja 
secara biasanya dan secara langsung bertindak apa adanya, serta untuk memuaskan diri sendiri.   
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2. Suggestion impulse buying, atau disebut juga sebagai fashion oriented impulse buying, adalah 
bentuk membeli impulsif dimana calon pembeli yang tidak memiliki pengetahuan sebelumnya 
atas produk yang akan dibeli dan baru pertama kali melihat produk tersebut, lalu menerima suatu 
bentuk saran dan sugesti dari pihak lain atau justru dari dirinya sendiri, yang kemudian 
menimbulkan suatu bentuk kebutuhan atau perilaku membeli secara impulsif.  

3. Reminder impulse buying, bentuk membeli impulsif yang didasari karena calon pembeli 
mengingat pengalaman sebelumnya atas penggunaan atau pemakaian produk tersebut. Dapat 
juga dimungkinkan calon pembeli mengingat barang tersebut dari sebuah iklan atau informasi 
dari pihak lain. Atau disaat calon pembeli mengingat bahwa stok persediaan barang tersebut di 
tempat tinggalnya sedang rendah, sehingga setelah dia melihat barang tersebut di dalam toko, dia 
butuh untuk secara langsung membeli barang tersebut.  

4. Planned impulse buying, bentuk membeli impulsif dimana calon pembeli telah mempersiapkan 
sebagian tujuan untuk membeli satu macam barang yang spesifik tetapi belum ditentukan. 
Namun, calon pembeli justru menemukan ekspektasi dan niatan untuk membeli barang-barang 
lainnya yang bergantung atas harga spesial, tawaran kupon, diskon, dan sejenisnya yang terdapat 
dalam toko.  
Meninjau macam -macam perilaku membeli impulsif dari diri seseorang tentunya akan 

dipengaruh oleh suatu motivasi atau faktor-faktor yang mendukung dan memudahkan untuk 
berperilaku sedemikian rupa. Dikemukakan ada sembilan faktor yang berpengaruh secara besar 
terhadap perilaku membeli secara impulsif, yaitu (Stern, 1962):  
1. Low cost and price, rendah atau tingginya harga barang dapat memengaruhi pembelian impulsif. 

Dari seluruh faktor yang dapat mempengaruhi perilaku berikut, harga adalah faktor yang paling 
kuat dalam mengendalikan perilaku membeli impulsif. Keunikan faktor berikut adalah adanya 
elemen ketidakpastian, dalam artian perilaku membeli impulsif hanya akan muncul pada range 
harga rendah tertentu.  

2. Marginal need for item, derajat dari kebutuhan konsumer terhadap barang juga termasuk sebagai 
faktor yang dapat mempengaruhi apakah barang yang diinginkan dapat disebut sebagai barang 
impulsif. Memastikan apakah mereka membutuhkan barang tersebut dan memprioritaskan 
antara barang yang harus dibeli dan barang yang harus dimiliki. 

3. Mass distribution, semakin banyaknya toko atau outlet yang menyediakan barang yang 
dibutuhkan, semakin banyak kesempatan yang memungkinkan calon pembeli untuk mencari dan 
membeli barang yang diinginkan.  

4. Self-services, layanan pribadi mempersilahkan pembeli untuk melakukan aktivitas pembeli secara 
bebas dibandingkan saat diberi bantuan oleh karyawan setempat. Dengan banyaknya barang yang 
tersedia untuk bisa dibeli dan diambil secara langsung oleh pembeli impulsif, akan semakin 
meningkatkan perilaku membeli impuslif.  

5. Mass advertising, tinggi ataupun rendahnya tingkat membeli secara impulsif juga dipengaruhi 
oleh tingginya pengetahuan pembeli mengenai barang yang diinginkan, dasar ini serupa dengan 
jenis reminder dan planned impulsive buying. Baik dan kayanya informasi yang tersajikan dalam 
iklan mengenai barang tersebut dapat memberi tujuan kepada calon pembeli untuk melakukan 
perilaku membeli yang siap dan terencanakan.  

6. Prominent store display, penempatan barang di dalam toko yang sesuai akan menarik perhatian 
bagi calon pembeli. Dikarenakan secara definisi, calon pembeli tidak secara spesifik ingin mencari 
barang yang impulsif, tetapi apabila cara penempatan mereka tersaji dengan baik, maka akan 
meningkatkan kemungkinan calon pembeli untuk melakukan perilaku membeli impulsif.  

7. Short product life, singkat dan lamanya jangka hidup dari barang yang diinginkan juga dapat 
mempengaruhi perilaku membeli impulsif. Barang yang antara mudah hancur, atau memang  
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memiliki jangka hidup pendek akan membuat konsumer untuk menjalankan pola membeli yang 
pendek dan kembali membeli barang yang sama secara repetitif. 

8. Small size or light weight, bentuk dan beratnya suatu barang juga dapat mempengaruhi perilaku 
membeli impulsif. Dalam artian, calon pembeli akan mempertimbangkan apakah merepotkan atau 
tidaknya barang tersebut setelah dibeli dan dibawa pulang. Barang-barang yang kecil, mudah 
ditransportasikan, dan mudah untuk disimpan sangat mudah untuk dikategorisasikan sebagai 
barang-barang impulsif.  

9. Ease of storage, seperti yang telah dijelaskan dalam faktor sebelumnya, mudah atau tidaknya untuk 
menyimpan barang juga akan mempengaruhi bagaimana pembeli berperilaku untuk membeli 
secara impulsif. 

Sebagai tambahan, secara demografi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa wanita lebih 
terpengaruh untuk membeli secara impulsif karena adanya aspek emosional yang lebih menonjol, 
sedangkan pria lebih tertarik untuk membeli oleh kegunaan dan fungsi dari barang yang dibeli (Kacen 
& Lee, 2002). 
 

M E T O D E  
Dalam pembuatan laporan penelitian ilmiah serta mempelajari keunikan manusia melalui 

perspektif psikologis, terdapat dua macam pendekatan, atau tipe penelitian yang dapat digunakan, 
yaitu secara kuantitatif atau kualitatif. Seringkali dalam kajian ilmu psikologi, bentuk tipe penelitian 
yang umum digunakan adalah metode kuantitatif, dikarenakan kajian ilmu berikut disebut dan 
disesuaikan sebagai wilayah kuantitatif terhadap konsepnya sebagai ilmu sains (Gelo, Braakman, & 
Benetka, 2008). Sesuai dengan topik dan tema yang diangkat oleh penulis, metode penelitian yang 
dapat disesuaikan dan digunakan dalam skripsi berikut adalah metode penelitian kualitatif.  

Penelitian kualitatif sendiri merupakan bidang penyelidikan yang memiliki berbagai hak dan 
keunikannya sendiri, memangkas beberapa kajian ilmu, bidang, dan pokok bahasan menjadi suatu 
pemahaman yang saling terhubung menjadi satu (Denzin & Lincoln, 2008). Dalam keseluruhan 
prosedurnya metode berikut akan berusaha untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis maupun lisan dari perilaku atau orang-orang yang dapat diamati (Moelong, 2007). Dasar dari 
penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, pendapat, atau kepercayaan dari subjek yang diteliti. 
Berlawanan dengan metode penelitian kuantitatif, semua data kualitatif tidak selalu dapat diukur 
dengan angka.  

Dikarenakan dalam penelitian berikut dititikberatkan untuk mencari gambaran dan 
mempertanyakan bagaimana rupa dari impulsive buying yang dapat muncul oleh kolektor figure 
merupakan suatu kasus unik dan masih bersifat individual, maka penulis menentukan metode yang 
digunakan dalam penelitian adalah studi kasus. Penggunaan metode studi kasus sudah menjadi salah 
satu cara terumum dalam melakukan penelitian kualitatif, tapi tidak terbilang baru dan terkadang 
bersifat tidak terlalu ‘kualitatif’, dikarenakan studi kasus bukan merupakan pilihan metode, melainkan 
pilihan atas apa yang ingin dikaji atau diteliti (Denzin & Lincoln, 2008).  

Metode studi kasus mengindikasikan terhadap upaya untuk mengemukakan dan mencari jawaban 
inti dari suatu penelitian (Bungin, 2005). Apabila disimpulkan, maka studi kasus merupakan metode yang 
terpacu dalam menggambarkan keunikan dari suatu kasus. Sebagai suatu bentuk dan salah satu metode 
penelitian, studi kasus lebih didefinisikan terhadap ketertarikan dari kasus individual, bukan terhadap 
metode penelitian yang digunakan (Denzin & Lincoln, 2008). Bagi penulis, metode berikut sangat sesuai 
dengan kasus yang dikaji dan menguntungkan terhadap pelaksanaan penelitian.  

Metode studi kasus sendiri memiliki berbagai macam jenisnya, tergantung dengan tujuan 
penelitiannya pula. Terdapat beberapa penjelasan dan pengertian dari berbagai macam ahli (Baxter & 
Jack, 2008). Berikut adalah jenis-jenisnya:  
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1. Explanatory, digunakan untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang mungkin dapat 
menjelaskan hubungan dalam intervensi di kehidupan nyata yang terlalu rumit untuk survey atau 
strategi eksperimental.  

2. Exploratory, digunakan untuk mengeksplorasi situasi apabila intervensi yang dievaluasi tidak 
memberikan hasil yang pasti dan jelas.  

3. Descriptive, digunakan untuk menjelaskan intervensi atau fenomena dan konteks nyata yang 
terjadi.  

4. Multiple-case studies, jenis studi kasus berikut memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi 
perbedaan yang terdapat di antara beberapa kasus. Tujuan utamanya adalah untuk 
mereplikasikan hasil temuan di antara berbagai macam kasus.  

5. Intrinsic, disebut sebagai jenis studi kasus intrinsik karena disarankan bagi penulis yang memiliki 
ketertarikan terhadap suatu kasus untuk menggunakan pendekatan berikut apabila tujuan 
penelitiannya adalah untuk lebih memahami kasus yang sedang diteliti. Tujuan utama dari jenis 
studi kasus berikut adalah mengemukakan kekhususan yang terdapat dalam kasus yang diteliti, 
bukan karena kasus tersebut mewakili atau mengilustrasikan ciri tertentu.  

6. Instrumental, untuk jenis studi kasus berikut, lebih digunakan sebagai perangkat untuk 
menyelesaikan suatu permasalahan. Melalui jenis studi kasus berikut, penulis diberi kesempatan 
untuk menemukan wawasan yang dapat menyelesaikan suatu masalah atau memperbaiki sebuah 
teori yang sudah ada. 

7. Collective, kurang lebih untuk jenis studi kasus berikut bentuk dan karakteristiknya serupa 
dengan multiple-case studies. 

Melalui penjelasan tersebut, penulis memutuskan untuk menggunakan jenis studi kasus  
intrinsik. Dikarenakan penulis memiliki ketertarikan terhadap kasus yang akan diteiliti, yaitu 
mengenai perilaku impulsive buying yang ditunjukkan oleh kolektor figure.  

Dalam pemilihan subjek, tentu terdapat prosedur penyeleksian melalui kualifikasi kriteria 
khusus yang telah ditetapkan oleh penulis. Sesuai dengan topik penelitian yang dikaji, yaitu studi 
kasus impulsive buying pada kolektor figure, subjek yang dijadikan responden harus bersifat spesifik. 
Berikut adalah beberapa kriteria yang telah penulis tentukan dalam memilih subjek:  
1. Remaja-Dewasa, penulis memutuskan untuk memberi batasan mengenai kriteria subjek sebagai 

berikut. Hal ini dikarenakan beberapa penelitian menujukkan fakta bahwa semakin tua usia 
seseorang, akan semakin berkurang perilaku membelinya secara impulsif (Mai, Jung, Lantz, & 
Loeb, 2003). Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk membatasi pencarian subjek dari 
rentang usia remaja dengan asumsi bahwa individu yang berusia lebih mudah mampu 
menunjukkan adanya perilaku membeli impulsif.  

2. Mengoleksi mainan atau figure. Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa kolektor figure akan 
mengoleksi berbagai macam mainan seperti mobil diecast, action figure figma, nendoroid, dan 
lain-lain. 

Populasi yang dipilih oleh penulis dalam pelaksanaan penelitian berikut adalah kaum remaja 
hingga dewasa, yang sedang berstatus siswa SMA, mahasiswa, atau sudah bekerja. Cara penentuan 
subjek oleh penulis adalah dengan memberi kualifikasi kriteria khusus sebagai berikut:  
1. Kualifikasi subjek, individu dengan rentang usia dari remaja hingga dewasa. Termasuk sebagai 

kolektor mainan atau figure. Apabila mungkin, juga termasuk sebagai anggota dari satu atau 
berbagai komunitas kolektor mainan.  

2. Lokasi penelitian dilakukan di Surabaya, Jawa Timur. 
3. Teknik penentuan subjek menggunakan non-random purposive sampling. Teknik ini digunakan 

karena penulis sudah menyiapkan beberapa calon subjek yang termasuk dalam kriteria 
penentuan subjek, tanpa adanya randomisasi.  
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4. Penulis memperoleh subjek berdasarkan informasi yang diterima melalui berbagai komunitas 
kolektor figure yang terdapat di Surabaya. Dari beberapa komunitas tersebut, terdapat tiga calon 
subjek yang sesuai dengan krtieria penentuan subjek dalam penelitian berikut.  

Untuk mendapatkan data yang sesuai bagi penelitian berikut, penulis memutuskan untuk 
menggunakan teknik penggalian data berupa wawancara. Teknik berikut adalah metode penelitian 
yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara penulis yang menjadi 
pihak pewawancara dengan subjek yang sedang diwawancarai (Sevilla, 1993). Informasi yang 
diberikan melalui proses wawancara bersifat lebih akurat karena berasal dari setiap subjek yang 
berpartisipasi secara langsung, tanpa adanya gangguan dari pihak lainnya (Forrester, 2010). 
Penggunaan metode berikut merupakan teknik penggalian data yang relatif mudah, efisien, dan 
sederhana untuk dilakukan. Selain itu, hasil data yang diterima akan menghasilkan informasi yang 
cukup luas karena bersifat explanatory dan berasal secara langsung dari apa yang dialami dan 
dirasakan oleh subjek yang sedang diteliti (Forrester, 2010). Diharapkan bahwa semua informasi yang 
didapatkan dari subjek penelitian akan sesuai dan akurat dengan topik yang diangkat. Selama proses 
wawancara berlangsung, perekaman data akan dilakukan dengan menggunakan suatu perangkat 
gadget dan pedoman wawancara yang telah disesuaikan dan dipersiapkan oleh penulis. Tentunya, 
hasil wawancara yang telah diterima akan disertai hasil verbatim sebahai bukti dokumentasi 
tambahan yang akan diorganisir, dianalisis, kemudiian dilampirkan beserta hasil akhir dari proses 
analisis. Topik utama dalam wawancara yang dilakukan adalah untuk mengetahui gambaran impulsive 
buying yang ditunjukkan oleh subjek yang merupakan kolektor figure.  

Bentuk wawancara yang dipakai dalam proses penggalian data dalam penelitian berikut 
adalah wawancara semi-structured topic sequence. Karena walaupun pertanyaan yang diberikan sudah 
disesuaikan dengan topik dan pedoman wawancara yang disiapkan, penulis juga tertarik dalam 
memahami pandangan langsung dan pengalaman dari partisipan terhadap kasus yang diteliti 
(Forrester, 2010). Untuk membantu kelancaran proses wawancara, pihak penulis akan berperan 
sebagai interviewer. Peralatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan wawancara antara lain 
pedoman wawancara yang sudah mengandung daftar pertanyaan, alat perekam atau gadget yang telah 
ditentukan penulis, dan beberapa peralatan tulis berupa pulpen dan penghapus apabila dibutuhkan. 
Tentunya, sebelum proses wawancara dimulai, penulis akan mempersiapkan informed consent untuk 
menjamin kerahasiaan data yang diterima dari subjek aman. Tahapan wawancara akan berlangsung 
sebagai berikut:  
A. Tahapan Pembuka  

Penulis akan mengambil peran sebagai pewawancara yang akan secara langsung memegang 
penuh kendali terhadap proses wawancara dengan subjek. Tahapan berikut akan diawali dengan 
membangun rapport antara pewawancara dan subjek, melalui pemberian dan penjelasan informed 
consent, perkenalan mendalam antara pewawancara dengan subjek, obrolan ringan, dan lain-lain.  
Setelah pembangun rapport sudah dipastikan selesai dan subjek sudah siap bersedia untuk memulai 
proses wawancara, pewawancara kemudian melanjutkan tahapan pembuka dengan memberikan 
orientasi. Dalam aktivitas orientasi ini, pewawancara akan menjelaskan lebih lanjut mengenai tujuan 
dan topik wawancara yang terkait, bagaimana informasi yang diterima akan digunakan, dan 
memastikan agar subjek paham penuh dengan segala prosedur dalam pengambilan data berikut.  
B. Tahapan Utama (Isi) 

Setelah tahapan pembuka diselesaikan, maka selanjutnya akan langsung diadakan proses 
penggalian data, dimana subjek akan diberikan beberapa aitem pertanyaan yang telah disesuaikan 
dengan indikator yang penulis tentukan. Beberapa hal utama yang akan penulis tanyakan kepada 
setiap subjek akan terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:  
1. Profil atau identitas dari subjek, beserta latar belakang singkat mengenai kehidupan sehari-hari 

mereka.   
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2. Memastikan setiap subjek adalah kolektor figure aktif dan latar belakang mereka dalam 
mengoleksi figure. 

3. Berbagai indikator yang berasal dari tipe-tipe perilaku impulsive buying, antara lain pure impulsive 
buying, suggestion impulsive buying, reminder impulsive buying, dan planned impulsive buying.  

4. Berbagai indikator yang menentukan berbagai faktor yang dapat memicu atau menguatkan  
impulsive buying. 

Berdasarkan perspektif teori yang penulis ambil, yaitu reciprocal determinism, dalam aktivitas 
wawancara dengan subjek, penulis memastikan untuk mendapatkan segala penjelasan terkait latar 
belakang para subjek dalam mengoleksi figure dan perilaku membeli membeli secara impulsif oleh 
pemahaman mereka secara personal, dari perilaku lain, atau dari lingkungan sekitar mereka. 
 

C. Tahapan Penutup 
Setelah memastikan bahwa semua data yang dibutuhkan telah didapatkan, penulis akan 

kemudian memberi isyarat bahwa proses penggalian data akan segera selesai. Kemudian, apabila 
terdapat suatu kesimpulan tertentu, penulis akan memberikan hal tersebut kepada setiap subjek. 
Selain itu, penulis juga menanyakan kesempatan kepada setiap subjek untuk mengadakan wawancara 
lebih lanjut, apabila penulis membutuhkan data tambahan agar keseluruhan data yang diterima 
semakin akurat.  

Dikarenakan teknik penggalian data akan menggunakan wawancara, diharapkan informasi 
yang diterima akan sangat banyak. Oleh karena itu, dibutuhkan teknik pengorganisasian dan analisis 
data yang sesuai, untuk memastikan data yang diperoleh termasuk dalam tema yang tercakup sebagai 
variabel untuk penelitian berikut. Demi memudahkan penulis dalam memilih, memfokuskan, dan 
menyederhanakan semua ‘data mentah’ yang telah diterima selama proses wawancara di lapangan, 
maka penulis juga akan mengaplikasikan proses analisis tematik. Proses berikut memudahkan penulis 
dalam mengolah informasi kualitatif dan memungkinkan untuk menemukan pola unik yang tidak 
terlihat oleh pihak lain (Poerwandari, 2005). Dimulai dengan cara mengkategorisasikan semua data 
mentah yang diterima dengan kode-kode yang sebelumnya sudah disesuaikan oleh penulis dengan 
tema-tema yang tercakup. Proses berikut disebut juga sebagai koding, dimana semua data yang 
diperoleh akan diorganisasaikan sesuai dengan temanya masing-masing, sebelum 
menginterpretasikannya sebagai sebuah informasi (Rossman & Rallis, 2003).  

Tentunya, setelah tahap koding selesai, penulis akan mengorganisir kembali semua data 
tersebut dengan tempilan data sebaik mungkin. Penampilan data dapat disajikan dalam bentuk bagan, 
hubungan antar kategori, tabel, flowchart, dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penulis 
dan pembaca dalam menarik kesimpulan dan tindak lanjut dalam menganalisis data. Setelah 
memastikan semua data telah sesuai, akan dilanjutkan dengan proses analisis, verifikasi, dan 
penarikan kesimpulan.  

Kemudian, sesudah penulis menerima kesimpulan awal yang masih bersifat sementara, dapat 
dilanjutkan dengan verifikasi kembali, dan akhirnya dijadikan sebagai kesimpulan akhir yang konkrit 
dan pasti sebagai hasil analisis penuh dari penelitian berikut. Sebagai tambahan, perlu diingat bahwa 
khusus untuk data-data yang tidak menunjukkan relevansi dan hubungan apapun dengan kepentingan 
penelitian akan dibuang, tetapi masih tercantum dalam hasil verbatim.  

Demi memastikan pengambilan data dalam penelitian berikut telah kredibel, baik secara 
validitas dan reliabilitasnya, maka perlu dilakukan teknik pemantapan terhadap kredibilitas penelitian 
berikut. Kredibilitas penelitian kualitatif terletak pada keberhasilannya mencapai maskud dalam 
mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan setting, proses, kelompok sosial, atau pola interaksi 
yang kompleks (Poerwandari, 2005). Sehingga, menurut penulis, salah satu teknik yang dapat 
diaplikasikan untuk menjamin kredibilitas penelitian ini adalah dengan teknik triangluasi, yang  
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merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu (Sugiyono, 2014). 
Terdapat berbagai jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangluasi teknik, dan triangulasi waktu. 
Penulis akan menggunakan teknik triangulasi sumber, di mana dengan teknik ini, akan memudahkan 
penulis dalam menguji kredibilitas data dengan cara mengecek kembali data yang diperoleh dari 
subjek dalam transkrip verbatim dengan sumber-sumber yang lain. Sehingga data yang telah dianalisis 
oleh penulis dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang sesuai keakuratan datanya oleh berbagai 
sumber data tambahan. Bahan referensi yang telah dikumpulkan dan digunakan akan dimanfaatkan 
sebagai sumber pendukung dan pembuktian yang sah. 
 

H A S I L P E N E L I T I A N 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian berikut terdapat tiga subjek 

yang berpartisipasi, yakni MNA, JN, dan IDMY. Penjelasan teori yang penulis ambil untuk 

menjelaskan karakteristik dan alasan MNA mengoleksi figure terbilang sesuai. Alasan MNA 

mengoleksi figure adalah dikarenakan adanya keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang 

belum terpenuhi dari masa lalunya. Hal berikut sesuai dengan penjelasan bahwa kolektor 

mengumpulkan barang dikarenakan adanya hasrat untuk memenuhi pemenuhan atas kontrol 

diri (Muensterberger, 2014). Selanjutnya, benda-benda yang dikoleksi oleh MNA dinyatakan 

memiliki nilai subjektif. Seperti yang dijelaskan, aktivitas mengoleksi benda merupakan 

penerapan dari menyeleksi serangkaian benda yang bersifat subjektif bagi seorang kolektor 

(Lekies & Beery, 2013). Sebagai tambahan, ditemukan bahwa MNA sudah jarang mengoleksi 

figure karena adanya suatu kesadaran dalam dirinya akan keperluan penting lainnya, seperti 

praktikum dan penelitian dalam perkuliahannya. Walaupun MNA menjelaskan bahwa dia 

sekarang belum dapat kembali fokus membeli dan mengoleksi figure, MNA masih berupaya 

untuk mencari celah waktu dan dana tambahan untuk melanjutkan aktivitas tersebut. Salah 

satu hal yang unik ditunjukkan oleh MNA adalah subjek menyadari bahwa dari aktivitas 

membeli dan mengoleksi figure, aktivitas dan keperluan keseharianya menjadi terganggu, 

dimana MNA rela jarang makan dan menghemat uang untuk membeli figure. Seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya bahwa apabila akivitas mengoleksi suatu benda melebihi 

batasnya, hal tersebut mampu menjadi hoarding disorder (Frost, Steketee, & Tolin, 2012). 

Dalam kondisi yang dialami MNA, dia menyadari akan kerugian yang dialami olehnya melalui 

mengoleksi figure sehingga minatnya untuk membeli dan mengoleksi figure menurun. 
 

Sesuai dengan hasil temuan, MNA sebagai seorang kolektor menjelaskan bahwa subjek 

menunjukkan adanya perilaku impulsive buying. Perlu dititikberatkan satu hal yang unik, 
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bahwa MNA hanya membeli figure dan barang-barang yang berkaitan seperti berbagai macam 

merchandise secara impulsif, apabila barang-barang tersebut sesuai dengan preferensi utamanya. 

Dijelaskan bahwa impulsive buying adalah perilaku membeli yang tidak direncakan dan 

menunjukkan adanya proses pengambilan keputusan yang cepat (Muruganantham & Bhakat, 

2013). Walaupun dasar dari perilaku impulsive buyingi menggambarkan bahwa calon pembeli 

akan membeli spontan apapun yang diinginkan atau dibutuhkan, hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat individu dengan perilaku impulsive buying yang mampu melakukan proses seleksi 

dengan cepat untuk membeli barang-barang tertentu sesuai dengan preferensinya. Dari seluruh 

tipe perilaku impulsive buying, MNA lebih banyak menunjukkan tipe reminder impulse buying, 

dikarenakan MNA lebih memilih untuk membeli figure saat diingatkan oleh orang lain dan kondisi 

finansial serta waktu untuk membelinya mendukung. Tipe perilaku impulsive buying dapat terjadi 

apabila calon pembeli sudah sering membeli atau sangat familiar dengan barang-barang yang 

dibeli, kebetulan diingatkan oleh suatu hal untuk membeli lagi barang tersebut (Stern, 1962). Hal 

ini menjelaskan bahwa lingkungan sekitar, di mana bagi MNA yaitu teman-teman komunitas dan 

pihak penjual figure, dapat berpengaruh dalam meningkatkan minat MNA untuk membeli figure. 

MNA juga menjelaskan adanya beberapa hal yang selaras dengan tipe perilaku pure impulse 

buying, dikarenakan MNA dulu sering membeli figure secara langsung agar mendapatkan barang 

tersebut sebelum orang lain mendapatkannya. Asumsi dasar dari pure impulse buying adalah 

pembelian yang bersifat murni spontan dan adanya ketertarikan emosional (Stern, 1962). Proses 

afektif dari diri seseorang juga dapat mendukung untuk meningkatkan minat dalam membeli 

secara impulsif (Mulyono, 2014). Salah satu komponen dari proses afektif tersebut adalah urge to 

buy, keadaan yang mengakibatkan pembeli menginginkan suatu barang hingga tidak dapat 

menahan dirinya. MNA sempat menjelaskan bahwa dia sementara sedang pensiun dari 

mengoleksi figure, tetapi dia akan berusaha untuk membeli apabila ada kesempatan yang 

mendukung. 
 

Terkait dengan tipe suggestion impulse buying, MNA menyatakan bahwa dia seringkali 

menerima saran dari orang lain, tapi hal berikut tidak terlalu berpengaruh bagi MNA untuk 

mencoba membeli dan lanjut mengoleksi barang yang mereka rekomendasikan. Dasar dari 

suggestion impulse buying, adalah memastikan pembeli belum pernah mengetahui barang 
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yang dilihat dan adanya unsur sugesti dari orang-orang sekitar (Stern, 1962). Pernyataan 

tersebut tidak terlalu sesuai bagi kondisi yang dialami MNA, di mana dia sudah sangat familiar 

dengan berbagai figure yang dikoleksi dan MNA lebih mengoleksi figure berdasarkan 

seleranya. Kemudian, MNA kembali menyatakan bahwa dia pernah terkadang tertarik untuk 

membeli barang-barang lainnya, tetapi MNA kembali menjelaskan bahwa dia benar-benar 

hanya membeli figure yang sudah diincar. Hal berikut tidak termasuk salah satu pernyataan 

indikasi tipe perilaku planned impulse buying. Sehingga, apabila disimpulkan, dari keempat 

tipe perilaku impulsive buying berikut, MNA lebih banyak menunjukkan pernyataan yang 

sesuai dengan tipe reminde impulse buying. Hal ini didukung dengan fakta bahwa MNA hanya 

akan membeli barang yang disukai, yang sudah dia beli melalui sistem pre-order, apabila dia 

memang teringat atau diingatkan untuk membeli barang tersebut, dan bila segala kondisi 

baginya mendukung, MNA pasti akan membelinya. 
 

Terkait dengan faktor low cost and price, atau harga dan kesempatan diskon dari 

barang yang diincar, MNA menjelaskan bahwa faktor berikut lumayan berpengaruh dan 

dirasa lumayan merepotkan. Dijelaskan bahwa hal berikut adalah faktor terkuat yang dapat 

memengaruhi perilaku impulsive buying (Stern, 1962). Namun, bagi MNA, justru faktor 

berikut menurunkan minatnya dalam membeli dan mengoleksi figure. Hal ini dikarenakan 

MNA masih memerlukan usaha untuk menabung dan terkadang menerima pekerjaan 

sambilan demi mendapatkan dana tambahan untuk mendapatkan figure yang diinginkan. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, MNA juga rela untuk tidak makan dan menabung 

uang sangu seadanya terlebih dahulu. Kemudian, MNA juga merasa adanya ketidakpastian 

saat melihat figure yang diinginkan sedang dijual dengan harga murah atau didiskon, tetapi 

MNA tidak menyatakan adanya unsur spontanitas untuk langsung membeli barang tersebut. 

MNA menjelaskan bahwa apabila kebetulan ada uang yang disisakan dan dia teringat untuk 

membeli figure tersebut, MNA tidak akan ragu untuk mencoba membeli figure tersebut. 

Kembali lagi menyatakan bahwa proses kognitif dan kontrol diri dari MNA terbilang kuat. Hal 

ini berlawanan dengan pernyataan bahwa fenomena perilaku impulsive buying muncul 

karena adanya dorongan impulsif dan kekuatan niatan dalam diri (Faber & Vohs, 2004). 
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MNA lebih memilih untuk membeli figure yang benar-benar berdasarkan prefrensi 

pribadinya, namun dengan satu ketentuan tambahan. Walaupun MNA menganggap membeli 

dan mengoleksi figure merupakan hal penting, MNA masih lebih mementingkan kepentingan 

dan keperluan hidup lainnya, terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan 

keseharian dan perkuliahnnya. Hal berikut menunjukkan bahwa bagi individu dengan kontrol 

diri yang kuat, proses kognitifnya akan menunjukkan akan akibat dan hasil yang mampu 

merugikan apabila individu tersebut menjalani perilaku tersebut. Hal lain yang mendukung 

MNA untuk melakukan impulsive buying, adalah banyaknya referensi toko dan penjual yang 

dia ketahui. Walaupun begitu, dengan serangkaian berbagai figure lainnya yang tersedia, MNA 

tetap akan fokus terhadap keperluan pribadinya dan hanya membeli figure yang dia sukai 

serta apabila ada waktu dan dananya. Kembali lagi terkait dengan tipe perilaku planned 

impulse buying, terdapat satu faktor yang membuat MNA tidak menunjukkan tipe perilaku 

membeli impulsif tersebut. MNA menyatakan bahwa dia memiliki dasar niatan dan preferensi 

yang kuat, di mana dia tidak terlalu tertarik dengan barang-barang lainnya yang tersedia 

dalam toko dan iklan-iklan yang dia lihat. Bagi kolektor figure, seperti MNA, sudah pasti 

menyatakan bahwa mereka familiar dan paham dengan jenis dan lini figure yang dikoleksi. 

Dikarenakan kolektor figure pasti memahami sumber asal karakter dari figure yang mereka 

inginkan, baik berupa film animasi, video game, dam sumber materi lainnya. 
 

Mengenai JN, subjek berikut juga menunjukkan karakteristik dalam mengoleksi figure 

yang serupa dengan MNA. JN juga menganggap aktivitas mengoleksi sebagai penerapan dari 

memilih dan menjaga benda-benda yang dirasanya memiliki nilai-nilai subjektif (Lekies & Beery, 

2013). Namun, bagi JN, terdapat satu hal yang unik terkait dengan alasan utamanya mengoleksi 

figure. JN menyatakan bahwa alasannya mengoleksi figure, adalah untuk mengisi kebosanan 

hidup, mencari hobi yang menarik, dan memuaskan diri sendiri. DIbandingkan dengan MNA dan 

IDMY, JN menunjukkan satu aspek yang unik sebagai seorang kolektor figure. JN selalu 

menyiapkan sebuah wishlist, yang berisi daftar dan keterangan figure yang belum dan harus 

dikoleksi, dengan adanya semacam perbandingan prioritasnya masing-masing. Salah satu hal 

yang terbilang unik, serupa dengan MNA, dikarenakan kolektor figure dapat membeli barang yang 

diinginkan secara spontan dan masih mampu melakukan proses memilah antara 
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barang-barang yang dibeli dengan cepat. Dapat dikatakan bahwa apabila JN menemukan barang 

yang sesuai dengan wishlist yang sudah disiapkan, JN harus dan pasti akan membelinya. 
 

Diantara semua tipe perilaku impulsive buying, JN lebih banyak menyatakan gambaran 

tipe perilaku pure impulse buying dan reminder impulsive buying. Hal ini dikarenakan JN 

tidak segan untuk langsung membeli figure yang diinginkan apabila dia melihat barang 

tersebut sudah tersedia. JN juga menyatakan bahwa dia merasa gelisah apabila tidak dapat 

mendapatkan dan mengoleksi barang yang diinginkan. Sebagai tambahan, JN juga 

menyatakan bahwa dia membeli figure secara impulsif, dikarenakan beberapa figure yang dia 

utamakan untuk dikoleksi sudah jarang masuk dan tepat waktu tersedia di Indonesia. 

Sehingga JN tidak akan ragu untuk langsung membeli sebuah figure secara spontan apabila 

dia kebetulan menemukannya. Hal ini menunjukkan bahwa baik proses afektif dan kognitif 

dari JN sangat berpengaruh baginya dalam membeli secara impulsif. Dari seluruh komponen 

yang ada dari proses afektif dan kognitif pembelian impulsif (Mulyono, 2014), JN 

menunjukkan beberapa hal yang sesuai, sebagai berikut: 
 

1. Irresistible urge to buy, JN menunjukkan adanya keadaan di mana dia ingin membeli 

figure secara instan apabila dia kebetulan melihatnya. 
 
2. Positive buying emotiong, dengan membeli figure, JN akan merasa tenang dan 

mengurangi stres dalam dirinya. 

3. Cognitive deliberation, JN menjelaskan bahwa terkait dengan tipe pure impulse buying, 

dai merasa adanya desakan untuk langsung membeli, bertindak tanpa adanya 

pertimbangan terhadap konsekuensi sesudahnya. 
 

Terkait dengan reminder impulse buying, JN sering membeli figure dengan sistem pre-

order, di mana dia harus mengingat apa saja figure yang akan tersedia, mana yang harus 

diutamakan untuk dibeli, dan memastikan dana untuk melunaskan pesanan tersebut sudah siap. 

Berbeda dengan MNA yang terkadang belum sempat menyiapkan dana dan meminta seller untuk 

memperpanjang waktu pelunasannya, JN, dengan ada kemudahan akses dana yang lebih, mampu 

secara langsung membeli dan melunasi pesanannya. Hal berikut membuktikan bahwa individu 

dengan penghasilan lebih tinggi tentu memudahkan proses pembelian secara impulsif (Mai, Jung, 

Lantz, & Loeb, 2003). JN juga seringkali menerima berbagai macam saran dari 
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teman-teman dan seller kenalannya mengenai barang-barang lainnya. Walaupun begitu, JN 

tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Hal ini dikarenakan, JN dengan jelas menyatakan 

bahwa dia membeli dan mengoleksi figure yang sesuai dengan preferensi pribadinya. 

Sehingga hal ini menunjukkan bahwa JN tidak terlalu menunjukkan tipe perilaku suggestion 

impulse buying. Hal ini juga menunjukkan bahwa terkadang, faktor lingkungan sekitar dan 

sugesti dari orang lain tidak terlalu berpengaruh dalam meningkatkan keinginan kolektor 

figure untuk membeli secara impulsif. 
 

Kemudian, JN tidak terlalu banyak menunjukkan adanya penyataan yang terkait 

dengan tipe perilaku planned impulse buying. JN kembali lagi menyatakan bahwa minatnya 

untuk membeli figure benar-benar berdasarkan prefernsi dan wishlist yang sudah disiapkan 

sebelumnya. JN juga menjelaskan bahwa dia hanya sekedar tertarik dengan barang-barang 

lain yang ada dalam toko figure atau yang disediakan seller lainnya, namun tidak sampai ada 

keinginan untuk membeli barang-barang tersebut. 
 

Terdapat salah satu alasan tambahan mengapa JN sudah jarang membeli dan mengoleksi 

figure, yaitu barang yang diinginkan jarang tersedia tepat waktu di Indonesia dan harganya 

melebihi ekspektasi awal JN. Sehingga hal ini menyebabkan adanya kebosanan bagi JN dalam 

membeli dan mengoleksi figure. Walaupun begitu, JN tidak akan ragu untuk langsung membeli 

barang yang diinginkan, apabila dia kebetulan menemuinya. Hal ini dikarenakan kondisi finansial 

keluarga JN lumayan mencukupi dan selalu menyiapkan dana yang dapat disisakan untuk 

membeli figure. Sehingga, membeli figure secara spontan demi memuaskan diri JN terbilang 

sangat mudah. JN juga menyatakan bahwa dia tidak terlalu peduli dengan harga promo ataupun 

diskon, karena JN lebih mementingkan untuk bisa mendapatkan figure yang diinginkan pada saat 

itu juga. Menurut JN, aktivitas mengoleksi dan semua figure yang sudah dikoleksi dianggap 

sebagai salah satu prioritas dan hal terpenting dalam hidupnya. Hal ini dikarenakan bagi JN, 

mengoleksi figure adalah salah satu hal yang bisa mengurangi stres dalam hidupnya. Kembali lagi 

menyatakan dan menyesuaikan bahwa komponen proses afektif bagi JN untuk membeli impulsif 

adalah aspek terkuat baginya untuk berperilaku sedemikian rupa. Terdapat satu aspek menarik 

dari JN, yaitu dia malas membeli dari toko ataupun seller yang menggunakan metode pembayaran 

tidak jelas. Hal berikut mendukung sebagai dasar bagi 
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JN untuk menunjukkan perilaku pure impulse buying, karena asumsi dasar dari tipe perilaku 

tersebut adalah adanya keinginan untuk mendapatkan barang dengan mudah dan cepat. 
 

IDMY justru menunjukkan karakteristik sebagai kolektor yang terbilang unik dan 

berbeda dari kedua subjek sebelumnya. Subjek berikut menyatakan bahwa dia sudah jarang 

mengoleksi figure, dikarenakan menurutnya, figure tidak terlalu bertahan lama dan tidak 

dapat dimainkan berulang-ulang, hanya sekali pajang. Kembali lagi memperkuat penyataan 

bahwa aktivitas mengoleksi akan mengandung unsur atau keinginan bagi seorang individu 

untuk menyeleksi, mengumpulkan, dan kemudian menjaga benda-benda yang dirasanya 

memiliki nilai subjektif (Lekies & Beery, 2013). Hal ini menjelaskan bahwa barang-barang 

seperti mainan bersifat sepenuhnya subjektif. Tergantung bagaimana seorang kolektor 

memandang nilai dan kegunaan selanjutnya dari figure tersebut. Oleh karena itu, IDMY kini 

mengoleksi video game dan terkadang akan membeli figure serta barang-barang yang 

berkaitan dengan video game yang dikoleksinya. 
 

Sesuai dari hasil temuan, IDMY sendiri menyatakan bahwa dia lebih mudah untuk 

menerima sugesti dari orang lain dan lebih senang untuk membeli serta mencoba hal baru 

yang menarik perhatiannya. Hal ini menunjukkan bahwa IDMY lebih menonjolkan perilaku 

suggestion impulse buying dan planned impulse buying terhadap pembelian barang yang 

berupa figure. Tetapi, IDMY akan beralih menunjukkan perilaku pure impulse buying dan 

reminder impulse buying saat mengoleksi video game. 
 

Berdasarkan hasil temuan yang didapat, IDMY menyatakan bahwa dia pernah seringkali 

membeli figure secara spontan. Hal ini dikarenakan murni untuk memuaskan hasrat dan 

kesenangannya. Hal berikut sesuai dengan penjelasan mengenai adanya proses afektif yang 

dapat memicu munculnya perilaku pembelian secara impulsif (Mulyono, 2014). 

Selama IDMY mengoleksi figure, dia menyatakan bahwa ada beberapa momen di mana dia 

mendapatkan sugesti dari teman-teman dan beberapa seller yang dia kenal untuk mencoba 

membeli barang-barang lainnya. Hal ini menjelaskan bahwa IDMY juga pernah menunjukkan tipe 

perilaku suggestion impulse buying. Sedangkan pergantian ketertarikan dan minat IDMY dari 

mengoleksi figure hingga mengoleksi benda-benda yang berhubungan dengan video game 

menjelaskan bahwa IDMY menunjukkan adanya tipe perilaku planned impulse buying. 
 
 

Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental 
Tahun 2018, Vol. 7, pp. 56-83 



Studi Kasus Impulsive Buying pada Kolektor Figure       75  
 

 

Berdasarkan hasil temuan, IDMY menunjukkan beberapa hal unik terkait dengan faktor 

yang dapat memicu impulsive buying terhadap dirinya. IDMY menyatakan bahwa dalam 

mengoleksi baik figure maupun video game, hal yang terpenting untuk disiapkan adalah uang 

sangu. Hal berikut juga didukung karena kondisi finansial keluarga IDMY terbilang mencukupi, 

serupa dengan JN. IDMY menjelaskan bahwa uang sangu yang diterima per bulannya dapat 

digunakan untuk membeli berbagai macam barang yang dia inginkan. Hal ini kembali menjelaskan 

bahwa harga dan faktor ekonomis sangat mempengaruhi niatan bagi seorang individu untuk 

membeli secara impulsif (Mai, Jung, Lantz, & Loeb, 2003). Terdapat satu hal yang menarik, di 

mana IDMY menyatakan bahwa dia terkadang merasa gelisah dan tertarik untuk kembali membeli 

figure yang memiliki harga murah. Tetapi IDMY terkadang ragu untuk membeli, karena dia 

khawatir apabila kualitas barang tersebut saat rilis atau dimiliki tidak sesuai dengan 

ekspektasinya. Hal ini menunjukkan bahwa serupa dengan MNA, komponen afektif yang IDMY 

adalah faktor terkuat yang dapat memengaruhi pembelian secara impulsif. 
 

Berbeda dengan MNA dan JN, IDMY menjelaskan bahwa kini mengoleksi figure 

terbilang merepotkan dan tidak terlalu dipentingkan sebagai prioritas. Dijelaskan bahwa 

barang yang tidak terlalu bertahan lama, akan membuat calon pembeli untuk terus-menerus 

membeli barang yang sama dan meningkatkan niatannya dalam membeli secara impulsif 

(Stern, 1962). Namun, hal yang unik dari IDMY, ditunjukkan bahwa justru dengan memahami 

kondisi barang yang dibeli dan dikoleksi, yaitu figure, tidak dapat bertahan lama, IDMY justru 

menghilangkan minatnya dalam membeli figure. Hal tersebut menjelaskan bahwa salah satu 

faktor yang menjadi alasan utama mengapa IDMY mulai beralih dari mengoleksi figure 

menjadi video game adalah adanya aspek short product life. Berbeda dengan MNA dan JN, 

menurut IDMY, barang-barang seperti figure tidak terlalu bertahan lama. Dalam artian, 

barang tersebut hanya bisa dimainkan sementara dan dipajang saja. 

 

D I S K U S I  

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat seperti apa gambaran perilaku 

membeli impulsif yang dapat ditunjukkan oleh kolektor figure. Berdasarkan hasil analisis 

yang didapat, ditemukan adanya gambaran menarik yang terkait dengan fenomena dan 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian berikut. Pertama, penulis akan membahas hal 
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mengenai kolektor mainan. Bagi sesama kolektor mainan atau figure, mereka menunjukkan 

adanya kemiripan terkait dengan karakteristik, alasan, dan barang yang dikoleksi. Penjelasan 

bahwa aktivitas mengoleksi merupakan penerapan dalam menyeleksi dan merawat benda-

benda dengan nilai subjektif (Lekies & Beery, 2013), sesuai dengan gambaran dan pernyataan 

yang diberikan oleh beberapa kolektor figure. Mereka menunjukkan adanya pemahaman 

untuk menyeleksi diantara benda-benda yang menarik untuk dikoleksi yang kemudian barang 

tersebut dijadikan sebagai benda yang memiliki nilai subjektif untuk dimiliki. Aktivitas 

mengoleksi suatu benda memiliki kaitan dengan kebutuhan untuk memenuhi kekurangan dan 

ketidakpuasan dari masa sebelumnya (Muensterberger, 2014). Salah satu alasan berikut 

menjadi asumsi dasar yang menggambarkan bahwa kolektor figure merasa tertantang untuk 

kembali menikmati, membeli, dan mendapatkan mainan yang belum sempat dibeli pada masa 

kecilnya. 
 

Terdapat beberapa kolektor figure yang minat untuk mengoleksi dan intensitas 

membeli barang yang dikoleksi justru berkurang dan tentunya diakibatkan oleh faktor-faktor 

tertentu. Salah satu hal yang mempengarui hal tersebut adalah mengenai kesediaan dan 

fungsionalitas dari mainan itu sendiri. Bagi beberapa kolektor figure, mainan yang mereka 

koleksi kini sudah jarang tersedia tepat waktu, stok persediaan atas barang yang diinginkan 

terkadang menipis, dan sesudah mereka mendapatkan mainan yang diinginkan, ada diantara 

mereka yang merasa bosan. Selanjutnya, untuk kolektor yang sudah meniatkan diri dan 

berambisi untuk mengoleksi mainan, segala persiapan dan keperluan lainnya akan 

dikesampingkan demi mendapatakan barang yang dikoleksi. Selain itu, hal ini menunjukkan 

bahwa proses kognitif dan afektif dalam diri seseorang sangat mempengaruhi bagaimana 

mereka meniatkan dan melakukan pembelian secara impulsif (Mulyono, 2014). 
 

Kemudian, terkait dengan perilaku impulsive buying, berdasarkan hasil temuan dan 

analisis dari penelitian berikut, ditemukan bahwa perilaku membeli secara impulsif ada dan 

muncul pada kolektor figure. Bagi kolektor figure, ada diantara mereka yang menyatakan 

bahwa peran sugesti dan orang lain tidak terlalu memengaruhi pemilihan keputusan bagi 

mereka untuk membeli secara impulsif. Namun, tipe perilaku dan faktor-faktor pendukung 

perilaku impulsive buying yang ditunjukkan, secara spesifik menunjukkan adanya perbedaan 
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bagi kolektor figure. Terdapat kolektor figure yang menunjukkan adanya kontrol diri yang 

kuat, dapat mengurangi minat untuk membeli figure. Kembali lagi dijelaskan bahwa kontrol 

adalah kemampuan bagi seorang individu untuk mengendalikan diri dari suatu perilaku atau 

kebiasaan yang memiliki tujuan tertentu (Muraven, Shmueli, & Burkley, 2006). 

Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa terdapat sembilan macam faktor yang dapat 

mempengaruhi, baik meningkatkan atau menurunkan perilaku impulsive buying (Stern, 1962). 

Dari ketiga subjek berikut, diantara beberapa faktor tersebut memberikan pengaruh yang unik. 

Low prices and cost, atau rendahnya suatu harga barang, dapat memengaruhi perilaku membeli 

impulsif melalui cara seperti penurunan harga, penghematan dana, atau tawaran promosi lainnya 

(Laroche, Pons, Zgolli, Cervellon, & Kim, 2004). Bagi beberapa kolektor figure, ada diantara 

mereka yang menjelaskan adanya kemudahan dalam membeli secara impulsif karena kondisi 

finansial dari keluarga yang mencukupi. Hal ini dibuktikan bahwa mereka yang memiliki 

penghasilan lebih tinggi mampu menonjolkan adanya perilaku pembelian impulsif dibandingkan 

mereka dengan penghasilan yang rendah (Mai, Jung, Lantz, & Loeb, 2003). 
 

Derajat kebutuhan konsumer terhadap barang yang dibeli juga dapat memengaruhi 

pembelian secara impulsif. Dijelaskan bahwa barang-barang yang dipakai dalam aktivitas 

keseharian dan sekali pakai memiliki derajat kebutuhan yang tinggi, dibandingkan barang-

barang tidak terlalu diperlukan (Stern, 1962). Bagi kolektor figure yang lebih mementingkan 

keperluan kesehariannya akan menunjukkan adanya pengurangan dalam minat untuk 

membeli dan mengoleksi figure. Namun sebaliknya, bagi individu yang menganggap figure 

dan barang sejenisnya sebagai barang yang diutamakan untuk dibeli, hal berikut tentu akan 

mendukung adanya kemungkinan untuk membeli figure secara impulsif. 
 

Kemudian, mass distribution, banyak atau sedikitnya toko yang menyediakan barang-

barang yang diinginkan juga dapat memengaruhi perilaku membeli impulsif. Dasar dari hal 

berikut adalah semakin seringnya suatu toko dapat menyediakan barang yang diinginkan 

pembeli, semakin memudahkan bagi pembeli untuk melihat, menemukan, dan membeli barang 

tersebut (Stern, 1962). Beberapa kolektor figure menjelaskan bahwa mereka kini tidak terlalu 

aktif mengoleksi figure dikarenakan barang yang mereka inginkan jarang tersedia tepat waktu. 

Namun, perlu diingat bahwa terdapat keunikan tersendiri terhadap hal ini. Bagi kolektor figure, 
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mereka masih akan memungkinkan dirinya untuk membeli apabila dana dan kesempatan 

tersebut ada, ada diantara mereka pula yang tidak akan ragu untuk langsung membeli barang 

tersebut apabila kebetulan ada. 
 

Faktor self-services menjelaskan bahwa dengan mempersilahkan calon pembeli untuk 

leluas melihat barang yang diinginkan tanpa ada gangguan pegawai, akan memudahkan 

mereka dalam melakukan pembelian impulsif (Stern, 1962). Sehingga, dapat dikatakan bahwa 

toko ataupun jasa yang menyediakan pelayanan yang memberi kenyamanan kepada pembeli 

akan memudahkan bagi mereka untuk membeli secara impulsif. Namun, bagi kolektor figure, 

seperti yang dinyatakan oleh ketiga subjek berikut, mereka tidak terlalu memerhatikan hal 

tersebut. 
 

Salah satu hal yang unik dari pernyataan ketiga subjek berikut adalah mereka jarang 

melihat iklan ataupun promosi mengenai figure yang mereka koleksi disekitar mereka, kecuali 

di media sosial atau di toko-toko figure. Kemudian, ketiga subjek berikut menyatakan bahwa 

mereka sudah mengetauhi sepenuhnya mengenai figure yang dikoleksi karena mereka paham 

betul dengan sumber asalnya. Seharusnya, dengan adanya iklan masal mengenai barang 

tersebut, calon pembeli dapat menerima informasi dan ketertarikan untuk membeli barang 

yang diiklankan secara impulsif (Kotler, Saliba, & Wrenn, 1991). Hal berikut menunjukkan 

bahwa iklan merupakan faktor yang tidak terlalu memengaruhi perilaku impulsive buying 

bagi kolektor figure. 
 

Prominent store display, adalah faktor yang menjelaskan bahwa calon pembeli biasanya 

tidak tertarik untuk membeli barang-barang secara impulsif, sehingga toko dan penjual harus 

berusaha untuk membuat barang yang dijual dipajang semenarik mungkin hingga pembeli 

tertarik dengannya (Desmet & Renaudin, 1998). Kolektor figure menunjukkan adanya tambahan 

karkateristik yang menarik, dimana mereka sama-sama menyatakan bahwa barang-barang lain 

yang tersedia di dalam toko terbilang menarik. Bagi koelktor figure yang mudah terpengaruh oleh 

sugesti dan barang-barang dari toko figure, mereka akan menujukkan adanya rasa ketertarikan 

dan suatu bentuk kegelisahan untuk mencoba membeli barang-barang tersebut, yang kemudian 

mendukung untuk memunculkan adanya perilaku impulsive buying. 
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Ditemukan bahwa beberapa kolektor figure sama-sama memberikan pernyataan 

bahwa sebuah figure dapat bertahan lama apabila perawatan yang diberikan sesuai, sehingga 

memberi gambaran bahwa figure tidak dapat bertahan lama apabila dibiarkan saja. Hal 

berikut mendukung penjelasan bahwa kolektor figure memiliki minat rendah dalam membeli 

dan mengoleksi figure yang dikarenakan mereka merepotkan untuk dirawat dan bersifat 

sementara. Sehingga dia beralih untuk mengoleksi video game karena barang tersebut dapat 

dimainkan berulang-ulang kali. 
 

Small size or light weight adalah faktor yang menjelaskan bahwa berat atau besarnya 

suatu barang mampu mengurangi keinginan membeli secara impulsif dikarenakan membutuhkan 

usaha yang lebih untuk membawa-bawa barang tersebut (Stern, 1962). Hampir semua barang-

barang yang berupa figure, secara mayoritas memiliki ukuran yang kecil, sehingga memudahkan 

untuk dibawa-bawa dan dipajang dengan mudah. Hal berikut menjelaskan bahwa kolektor figure 

lebih memilih untuk membeli dan mengoleksi figure yang memiliki ukuran kecil dan mudah untuk 

dibawa-bawa. Seperti dengan faktor sebelumnya, ease of storage merupakan faktor yang dapat 

memengaruhi pembelian impulsif apabila barang yang dibeli mudah untuk disimpan, tergantung 

oleh ukuran dan berat barang tersebut (Stern, 1962). Hal unik yang ditunjukkan oleh kolektor 

figure adalah mereka tidak terlalu mementingkan faktor berikut, karena mereka pasti akan 

menyiapkan dana seadanya untuk membeli lemari untuk menambah ruangan demi memajang dan 

menyimpan figure-figure baru. 

 

S I M P U L A N  
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran seperti apa tipe perilaku yang 

dapat dimunculkan oleh kolektor figure. Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian tersebut, 

penulis juga berharap untuk dapat membuktikan apakah kolektor figure mampu menunjukkan 

tipe perilaku impulsive buying yang spesifik dan apa saja faktor yang dapat memengaruhi hal 

tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan beberapa hal terkait 

dengan fenomena perilaku membeli secara impulsif dari kolektor figure, sebagai berikut. Terdapat 

beberapa karaktertistik yang sama diantara para kolektor figure, dimana alasan dan motivasi 

utama mereka dalam mengoleksi mainan, secara garis besar, adalah untuk memenuhi rasa 

kepuasan yang belum dicapai dari masa-masa sebelumnya dan sebagai kesenangan 
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semata. Selain itu, terdapat pula kolektor figure yang merasa bosan dan menunjukkan 

ketertarikan untuk membeli barang yang lain, hal ini ditunjukkan karena mainan dan 

beberapa macam figure bersifat tidak bertahan lama, membutuhkan perawatan yang rumit, 

dan bersifat sekali pajang. 

Kolektor figure atau mainan, mampu menunjukkan adanya perilaku membeli secara 

impulsif. Tetapi, tidak semua kolektor figure akan menunjukkan perilaku membeli impulsif 

yang spontan dan langsung, disebut juga sebagai pure impulse buying, ada diantara mereka 

yang menunjukkan tipe perilaku tertentu yang ditentukan oleh berbagai faktor tertentu pula. 

Telah disebutkan bahwa perilaku impulsive buying sendiri memiliki kaitan erat dengan 

permasalahan terhadap kontrol diri. Bagi beberapa kolektor figure, terdapat diantara mereka 

yang mampu menunjukkan kesadaran atas keperluan lainnya yang lebih penting, mengontrol 

diri untuk menjaga pengeluaran, sehingga mengurangi prioritas kebutuhan dari mengoleksi 

figure dan kebiasaan mereka dalam membeli seccara impulsif. Tipe perilaku pure impulse 

buying lebih sering dimunculkan oleh kolektor figure yang memiliki akses dana dan 

penghasilan lebih, dimana mereka akan lebih mudah dan lebih spontan membeli figure 

apabila barang tersebut tersedia dan kebetulan ditemukan. Selanjutnya, tipe perilaku 

suggestion impulse buying dapat terjadi apabila saran atau sugesti yang diterima oleh orang 

lain, mudah diterima oleh individu. Sebaliknya, apabila kolektor figure lebih mempercayai 

penilaian dan preferensi utamanya dalam membeli figure, mereka tidak terlalu mudah dalam 

menerima sugesti dan saran orang lain. 
 

Kemudian, tipe perilaku reminder impulse buying, juga ditunjukkan dapat muncul dari 

kolektor figure. Hal ini dikarenakan adanya beberapa toko dan penjual mainan menyediakan 

sistem membeli secara pre-order yang memastikan bagi pembeli untuk selalu mengingat kapan 

barang yang dipesan akan siap tersedia dan diingatkan apabila mereka lupa untuk melunasi 

barang tersebut. Selanjutnya gambaran tipe planned impulse buying dapat ditunjukkan oleh 

seorang kolektor figure yang sudah bosan dengan barang yang dikoleksi dan lebih tertarik untuk 

mencoba membeli barang-barang lainnya, seperti mengoleksi barang-barang yang berkaitan 

dengan video game. Hampir semua faktor pemicu dan pendorong impulsive buying berpengaruh 

bagi kolektor figure untuk membeli mainan secara impulsif, seperti harga dan 
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diskonan, kesediaan barang, karakteristik dari barang tersebut, dan pemahaman kolektor 

figure terhadap situasi dan kondisi dari pengalaman dan aktivitas mengoleksi yang sudah  

dilakukan. Selain itu, ditemukan bahwa terdapat adanya beberapa komponen dalam faktor 

afektif dan kognitif, yang saling berperan dalam memengaruhi niatan bagi seorang kolektor 

figure dalam membeli secara impulsif. 
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