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Abstract  

This study was conducted to determine the effect of themethod flash sale on impulse buying 
decisions on e-commerce Shopee. This study uses causal associative research with a quantitative approach. 
Sampling was done by non-probability type sampling method purposive sampling a total of 100 
respondents. Data collection techniques in the study used a questionnaire via google form. The data 
analysis method used is validity test, reliability test, simple regression analysis, and hypothesis testing. 
Based on the results of partial hypothesis testing, it shows that the method of flash sale has a significant 
positive effect on Impulsive buying decisions on e-Commerce Shopee. 
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PENDAHULUAN 

Pesatnya perkembangan teknologi internet saat ini telah menciptakan perubahan baru dalam 

dunia bisnis sehingga para pemilik usaha harus bisa menentukan strategi pemasaran yang tepat dalam 

memasarkan produknya. Banyaknya penggunaan internet di Indonesia saat ini sejalan dengan 

berkembangnya bisnis online di Indonesia atau biasa disebut dengan e-Commerce (Perdagangan 

Elektronik).  

Tingginya minat belanja online saat ini membuat banyaknya e-Commerce bermunculan di 

Indonesia, salah satunya adalah Shopee. Shopee merupakan sebuah aplikasi e-Commerce tempat 

berbelanja online yang menjual berbagai produk yang diakses secara mudah menggunakan smartphone . 

Shopee merupakan salah satu e-Commece yang sangat populer di kalangan masyarakat saat ini. Salah 

satu strategi pemasaran yang dimunculkan oleh Shopee adalah berupa program Flash Sale.  

Flash Sale merupakan suatu metode dalam penawaran produk dengan diskon potongan harga 

dengan jumlah barang yang terbatas dalam waktu singkat (Agrawal & Sareen, 2016). Promosi ini sangat 

diminati konsumen karena harga produk yang ditawarkan dalam program Flash Sale biasanya jauh lebih 

murah dari harga biasanya. Konsep Flash Sale adalah siapa cepat dia dapat. Konsumen cenderung akan 

berbelanja produk yang membuat mereka berpikir bahwa penawaran tersebut tidak akan terjadi lagi 

dan hanya berlangsung pada saat itu juga. Faktor tersebut membuat beberapa peluang konsumen 

terhadap pembelian secara tiba-tiba (spontan) dan tidak terencana. Perilaku tersebut biasanya disebut 

dengan Pembelian Impulsif.  

Strategi waktu yang terbatas dan diskon yang besar dalam Flash Sale sengaja dirancang untuk 

menciptakan perasaan yang panik, bahwa ketika para konsumen tidak membeli pada saat itu juga, 
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mereka akan kehilangan kesempatan mendapatkan produk yang sangat murah tersebut, sehingga dapat 

membuat konsumen melakukan pembelian impulsif. 

Berdasarkan uraian di atas tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh 

Metode Flash Sale Terhadap Keputusan Pembelian Impulsif Pada E-Commerce Shopee. Penulis 

menggunakan metode analisis data regresi sederhana yang kemudian akan terlihat hasilnya pada 

masing-masing variabel flash sale secara parsial. 

 

 

KAJIAN PUSTAKA 

KONSEP FLASH SALE 

Di dalam suatu bisnis pasti ada suatu persaingan dan kompetisi antar perusahaan. Maka dari itu 

para marketer harus memikirkan strategi pemasaran yang tepat agar sukses dalam menjual produknya. 

Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, 

menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang, jasa, ide kepada pasar sasaran agar 

dapat mencapai tujuan organisasi (Sunyoto, 2012). Proses pemasaran adalah proses tentang bagaimana 

pengusaha dapat mempengaruhi konsumen agar konsumen tersebut menjadi tahu, senang lalu membeli 

produk yang ditawarkannya dan akhirnya konsumen menjadi puas sehingga mereka akan selalu 

membeli produk perusahaan itu (Kotler & Armstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran Jilod 1, 2008). 

Promosi merupakan salah satu strategi pemasaran yang ditujukan untuk mempengaruhi 

konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan perusahaan kepada mereka 

dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Dengan adanya promosi yang 

tepat di dalam suatu perusahaan maka para perusahaan tersebut akan mendapatkan banyak konsumen.  

Terdapat macam-macam promosi yang dilakukan oleh pemasar, salah satunya adalah promosi 

penjualan (sales promotion). Promosi penjualan merupakan sebuah promosi yang digunakan oleh 

pemasaran menggunakan alat-alat intensif dengan waktu dan jumlah yang terbatas seperti memberikan 

diskon, kupon, dan sebagainya.  

Flash sale atau Penjualan Kilat merupakan bagian dari promosi penjualan yang memberikan 

suatu penawaran khusus dan diskon untuk suatu produk tertentu dalam waktu yang singkat dan 

terbatas (Agrawal & Sareen, 2016). Saputri & Ramdan (2020) berpendapat bahwa Flash Sale merupakan 

penawaran produk dengan potongan harga dan kuantitas yang terbatas dalam waktu singkat. Menurut 

Agrawal & Sareen (2018) Flash Sale merupakan penawaran khusus atau penawaran terbatas antara 24-

36 jam pada produk tertentu untuk mendorong konsumen dalam membeli suatu produk. Tujuan utama 

penjualan kilat adalah menjual produk dalam jumlah terbatas dengan harga yang relatif rendah Saputri 

& Ramdan (2020). Berdasarkan pengertian beberapa flash sale di atas dapat disimpulkan bahwa flash 

sale adalah diskon atau promosi yang digunakan oleh suatu perusahaan yang menawarkan produk 

tertentu dalam waktu yang singkat dengan kuantitas produk yang terbatas. 

 

INDIKATOR FLASH SALE 

Menurut Kotler & Keller (2018) dalam (Amanah & Pelawi, 2015) indikator flash sale dalam 

promosi penjualan, sebagai berikut: 

1. Frekuensi Promosi merupakan jumlah dalam promosi flash sale yang dilakukan dalam suatu 

waktu media promosi penjualan. 

2. Kualitas Promosi merupakan suatu tolak ukur seberapa baiknya suatu promosi flash sale yang 

dilakukan, 

3. Waktu Promosi merupakan jangka waktu yang disediakan selama program flash sale 

berlangsung 

4. Ketepatan atau kesesuaian promosi, merupakan sasaran dalam promosi yang merupakan 

suatu faktor yang sangat penting dalam promosi flash sale yang diperlukan untuk mencapai 

target yang diinginkan.  



 

KONSEP KEPUTUSAN PEMBELIAN IMPULSIF 

Konsumen adalah pemakai, penikmat, pemanfaat, pemakan, peminum, penerima, pendengar, 

pemirsa, dan masih banyak lagi. Keputusan konsumen dalam membeli barang bisa berbeda-beda sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Keputusan perilaku konsumen merupakan studi tentang 

bagaimana orang membuat keputusan tentang apa yang akan mereka beli (Sunyoto, 2012). Keputusan 

pembelian konsumen menurut Qazzafi (2019) merupakan suatu proses pengambilan keputusan 

dimulai dengan konsumen yang akan membeli barang dan jasa yang ditukar dengan uang pada suatu 

pasar sebelum, selama, dan setelah pembelian barang atau jasa.  

Konsumen dalam membeli produk biasanya sering melakukan pembelian secara spontan 

dimana mereka biasanya tidak memikirkan terlebih dahulu produk atau merek apa yang harus dibeli 

tetapi mereka langsung membeli karena ketertarikan pada produk atau merek pada saat itu juga. Hal 

ini biasa disebut dengan pembelian impulsif.  

Pembelian impulsif dapat didefinisikan sebagai pembelian konsumen dimana mereka 

mengalami dorongan secara tiba-tiba, kuat, dan juga terus-menerus untuk membeli sesuatu dengan 

segera (Muruganantham & Bhakat, 2013). Pembelian Impulsif dijelaskan sebagai perilaku yang tidak 

direncanakan yang melibatkan pengambilan keputusan secara cepat dan adanya kecenderungan 

konsumen untuk segera mendapatkan dan membeli produk (Farid & Ali, 2018).  

Berdasarkan beberapa penjelasan dari definisi pembelian impulsif di atas dapat disimpulkan 

bahwa pembelian impulsif merupakan pembelian yang terjadi secara spontan, tidak direncanakan, 

cenderung cepat dan tiba-tiba yang pembeliannya tidak didasarkan dengan pertimbangan secara dalam 

akibat dari letupan emosi konsumen.  

 

INDIKATOR KEPUTUSAN PEMBELIAN IMPULSIF 

Menurut Kasimin (2015) dalam (Kharisma & Ardani, 2018) terdapat beberapa indikator dalam 

Impulsive Buying, sebagai berikut: 

a. Spontanity  

Pembelian ini terjadi ketika konsumen membeli sesuatu secara tiba-tiba yang tidak 

direncanakan terlebih dahulu.  

b. Power, Compulsion and Intensity  

Keadaan ini terjadi ketika konsumen mempunyai keinginan untuk membeli sesuatu secara 

buru-buru, mengesampingkan suatu hal lain, sehingga terjadi pembelian secara cepat dan 

kuat. Adanya pemikiran bahwa mempunyai produk tersebut adalah suatu keharusan. 

c. Exicitement and Stimulation  

Adanya perasaan gembira, gairah dan rangsangan yang kuat ketika akan membeli suatu 

produk secara tiba-tiba dan mendadak. 

d. Disregard for Conseqences 

Ketika konsumen mempunyai keinginan untuk membeli produk dan hal tersebut 

merupakan sesuatu yang sulit sekali untuk ditolak dimana konsumen tidak memikirkan 

terlebih dahulu tentang akibat dan konsekuensi yang akan diterima dari keputusan dalam 

pembelian yang dilakukan. 

 

 

HUBUNGAN ANTARA FLASH SALE DENGAN KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN 

Promosi merupakan strategi pemasaran yang membujuk pelanggan untuk mengambil tindakan 

dalam memberi barang dan jasa (Sandeep & Sidhewar, 2017). Dalam promosi terdapat promosi 

penjualan yang merupakan sebuah promosi yang biasanya dilakukan dalam jangka pendek yang 

menggunakan alat-alat intensif seperti flash sale. Flash Sale biasanya digunakan oleh pemasaran untuk 

mengenalkan suatu produk, menghabiskan produk lama, mendapatkan pelanggan baru maupun 



menaikkan angka penjualan dimana promosi penjualan dapat mendorong konsumen untuk membeli 

produk dan jasa, dimana yang menjadi pembeda dari promosi lainnya, promosi penjualan mempunyai 

strategi pemasarannya dengan menjual produk yang dijual dengan waktu yang sangat singkat dan 

terbatas yang dapat meningkatkan impulsive buying (pembelian tanpa rencana sebelumnya). 

Fitur pemasaran yang sensitif terhadap waktu dan diskon dari program flash sale tampaknya 

menarik pembelian yang lebih impulsif. Menurut Vannisa, Fansuri & Ambon (2020) Flash Sale 

merupakan salah satu media promosi yang dapat mempengaruhi dorongan konsumen untuk melalukan 

pembelian impulsif. 

 

HIPOTESIS  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah: 

a. Ha: Flash Sale berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan Pembelian Impuslif 

Konsumen pada e-Commerce Shopee  

b. Ho: Flash Sale tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan Pembelian Impuslif 

Konsumen pada e-Commerce Shopee  

 

METODE PENELITIAN 

Prosedur, Populasi dan Sampel  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian asositif kausal dengan pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk 

pengujian hipotesis. Penelitian asosiatif kausal merupakan suatu penelitian dimana bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada atau tidaknya suatu pengaruh atau hubungan antara variabel independen 

(bebas) dengan variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini hubungan antar variabel yang ingin 

diketahui adalah pengaruh dari variabel (X) Flash Sale terhadap variabel (Y) Pembelian Impulsif 

Konsumen pada e-Commerce Shopee. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen masyarakat Indonesia pengguna e-

Commerce Shopee yang populasinya tidak diketahui secara pasti berapa jumlahnya. Sampel yang 

digunakan dalam penelitiain ini ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑍2

4(𝑀𝑜𝑒)2
 

Dimana: 

n : Ukuran sampe 

Z : 1,96 score pada signifikan tertentu (derajat keyakinan ditentukan 95% 

Moe : Margin of Error, tingkat kesalahan maksimum yaitu 10% 

Maka. Jumlah sampel yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

𝑛 =
1.962

4(0.10)2
 

𝑛 = 96.04 

Berdasarkan rumus yang telah dihitung, maka jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 

sebanyak 96 responden namun peneliti memutuskan untuk membulatkan responden tersebut menjadi 

total responden 100 yang akan memudahkan perhitungan. 

 

 

 



PENGUKURAN 

Variabel Penelitian  

Pada penelitian ini variabel-variabel yang diteliti tediri dari variabel Independen (bebas) dan 

variabel Dependen (terikat). Variabel Independen atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah Flash 

Sale (X). Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah perilaku Pembelian 

Impulsif (Y). 

Skala Pengukuran 

Skala pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Pada 

penelitian ini, pernyataan mempunyai lima jawaban dari nilai 1 sampai 5 dimana nilai 1 adalah sangat 

tidak setuju dan nilai 5 adalah sangat setuju.  

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi 

sederhana dengan perhitungan analisisnya menggunakan SPPS Versi 25. 

 

 

HASIL DAN DISKUSI 

Uji Validitas dan Uji Realibilitas 

Tabel 1. Hasil Uji Validitas 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, 2020 

 

Hasil uji validitas pada Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh item (instrument) pertanyaan pada 

variabel flash sale (X) dan variabel pembelian Impulsif (Y) memiliki nilai pearson correlation dengan 

skor total lebih besar dari 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan dalam instrumen 

penelitian tersebut telah valid atau layak digunakan untuk melakukan penelitian.  

 

 

Pearson Correlation Keterangan

X1 0.722 Valid

X2 0.461 Valid

X3 0.646 Valid

X4 0.475 Valid

X5 0.694 Valid

X6 0.719 Valid

X7 0.643 Valid

X8 0.542 Valid

X9 0.745 Valid

X10 0.687 Valid

Y1 0.730 Valid

Y2 0.647 Valid

Y3 0.636 Valid

Y4 0.726 Valid

Y5 0.642 Valid

Y6 0.637 Valid

Y7 0.708 Valid

Y8 0.746 Valid

Variabel

Flash Sale

Pembelian Impulsif



Tabel 2. Hasil Uji Realibilitas 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah, 2020 

 

Tabel 2 menjelaskan bahwa nilai Cronbach’s Alpha untuk masing – masing variabel ≥ 0,60.  Suatu 

angket atau kuesioner dapat dikatakan handal (reliabel) apabila memiliki kehandalan atau alpha 

sebesar 0,6 atau lebih. Nilai Alpha yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi 

internal reliabilitasnya. Hal ini berarti alat ukur tersebut akan memberikan hasil yang konsisten apabila 

alat ukur tersebut digunakan kembali untuk meneliti obyek yang sama dan pernyataan pada kuesioner 

tersebut dapat dikatakan reliabel.  

 

HASIL PENELITIAN 

Analisis Regresi Linier Sederhana 

Hasil Uji Regresi Berganda berdasarkan data penelitian hasil koefisien pengaruh Flash Sale (X) terhadap 

Perilaku Pembelian Impulsif (Y) dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana Variabel X  terhadap Y 

 

Coefficientsa 

Model  
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 15.331 2.952  5.193 .000 

Flash Sale .452 .069 .551 6.541 .000 

a. Dependent Variable: Pembelian Impulsif 

Sumber: Data Diolah, 2020 

 

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel di atas, model analisis regresi linier sederhana yang 

digunakan di dalam penelitian ini adalah dapat dirumuskan seperti di bawah ini: 

Y = a + bx 

Y = 15.331 + 0.452X 

Pada persamaan analisis regresi berdasarkan rumus di atas dapat disimpulkan: 

1. Koefisien konstanta sebesar 15.331 yang menandakan bahwa variabel Flash Sale (X) sebagai variabel 

independen nilainya adalah nol, maka nilai Keputusan dalam Pembelian Impulsif tetap sebesar 

15.331. 

2. Koefisien regresi variabel Flash Sale (X) sebesar 0.452 yang menandakan bahwa setiap kenaikan 

Variabel X sebesar satu satuan, maka Variabel Pembelian Impulsif (Y) mengalami peningkatan 

sebesar 0.452 

Variabel Cronbach's Alpha Keterangan

Flash Sale (X) 0.839 Reliabel

Pembelian Impulsif (Y) 0.833 Reliabel



 

Uji Hipotesis 

Uji Signifikasi Parsial (Uji-t) 

Hasil Uji-t berdasarkan data penelitian hasil koefisien pengaruh Flash Sale (X) terhadap Perilaku 

Pembelian Impulsif (Y) dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4. Hasil Uji Uji-t Variabel X  terhadap Y 

Coefficientsa 

Model  
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 15.331 2.952  5.193 .000 

Flash Sale .452 .069 .551 6.541 .000 

b. Dependent Variable: Pembelian Impulsif 

Sumber: Data Diolah, 2020 

 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa Hasil uji t Variabel Flash Sale 

(X) terhadap Variabel Perilaku Pembelian Impulsif (Y) menunjukan bahwa: Variabel Flash Sale (X) 

memiliki thitung sebesar 6.541 dengan nilai sig t sebesar 0.00, karena thitung  > ttabel (5.193 > 1.984) atau 

nilai sig t = 0.00 yang lebih kecil dari ɑ = 0.05 (0.00 < 0.05), maka Flash Sale (X), berpengaruh signifikan 

positif terhadap Perilaku Pembelian Impulsif (Y) dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Dengan 

demikian Hipotesis (Ha) yaitu Flash Sale berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan 

Pembelian Impuslif Konsumen pada e-Commerce Shopee dapat diterima. 

Uji Signifikasi Simultan (Uji F) 

Hasil Uji-F berdasarkan data penelitian hasil koefisien pengaruh Flash Sale (X) terhadap Perilaku 

Pembelian Impulsif (Y) dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 5. Hasil Uji Uji-F Variabel X  terhadap Y 

 

 

Sumber: Data Diolah, 2020 

 

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat dijelaskan bahwa hasil perhitungan uji F terhadap Variabel 

Flash Sale (X) terhadap Variabel Perilaku Pembelian Impulsif (Y) menunjukan bahwa F hitung > F tabel 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares 

df 

Mean 

Square 

F 
Sig 

1 Regression 476.239 1 476.239 42.789 .000b 

Residual 1090.721 98 11.130   

Total 1566.960 99    

 a. Dependent Variabel: Pembelian Impulsif 

 b. Predictors: (Constant), Flash Sale 



(42.789 > 3.94) atau sig F < 5% (0.00 < 0.05). Artinya secara bersama-sama variabel-variabel Flash Sale 

(X) berpengaruh signifikan terhadap Variabel Perilaku Pembelian Impulsif (Y). Dengan demikian 

hipotesis yang menyebutkan ada pengaruh secara simultan variabel-variabel Flash Sale (X) terhadap 

Variabel Perilaku Pembelian Impulsif (Y) dapat diterima. 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) berdasarkan data penelitian hasil koefisien pengaruh Flash Sale (X) 

terhadap Perilaku Pembelian Impulsif (Y) dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .551a .304 .297 3.33614 

a. Predictors: (Constant), Flash Sale 

Sumber: Data Diolah, 2020 

 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, hasil dari perhitungan koefisien korelasi (R) menunjukkan nilai 

sebesar 0,551 ini berarti ada hubungan cukup erat antara variabel Flash Sale (X) terhadap Perilaku 

Pembelian Impulsif (Y). Hasil perhitungan R Square (R2 ) menunjukkan nilai sebesar 0,304, artinya 

30.4% naik turunya variabel Perilaku Pembelian Impulsif dijelaskan oleh variabel Flash Sale. Sedangkan 

sisanya 69.6 % dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel bebas yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

DISKUSI 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah ada pengaruh antara metode flash 

sale terhadap keputusan pembelian impulsif konsumen pada e-Commerce Shopee. Berdasarkan 

hipotesis dalam penelitian ini, peneliti mengusulkan bahwa metode flash sale yang dilakukan oleh para 

konsumen pada e-Commerce Shopee bisa memicu konsumen dalam melakukan pembelian Impuslif. 

Flash sale dapat didefinisikan sebagai bagian dari suatu promosi penjualan yang memberikan 

suatu penawaran khusus atau diskon pada produk-produk tertentu yang dijual dalam waktu yang 

singkat dan terbatas. Strategi penjualan ini biasanya dapat menarik minat para konsumen dan juga 

dapat menarikkan jumlah penjualan dalam perusahaan. Hal ini memicu konsumen untuk melakukan 

pembelian spontan dan secara tiba-tiba yang menyebabkan terjadinya pembelian impulsif. 

Hasil analisis di atas yang telah peneliti dapatkan adalah bahwa metode flash sale ternyata 

mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian impulsif konsumen pada e-

Commerce Shopee. Hal ini juga dapat dijelaskan dari hasil uji yang dilakukan dalam penelitian ini yang 

menjelaskan bahwa variabel flash sale berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Impulsif 

pada aplikasi e-Commerce Shopee. Hasil uji t yang diperoleh dari hasil regresi dengan nilai thitung 

sebesar 5.193 dengan nilai signifikasi sebesar 0.00 lebih kecil dari 0.05 (0.00 < 0.05) yang menjelaskan 

bahwa variabel flash sale berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku pembelian Impulsif. Hasil ini 

dapat menunjukan bahwa Ha dapat diterima yaitu adanya pengaruh variabel flash sale terhadap 

variabel perilaku keputusan pembelian Impulsif konsumen pada e-Commerce Shopee.  

 

 

 

 

 



 

Bibliography  

 

Agrawal, S., & Sareen, S. A. (2016). Flash Sales – The Game Changer in Indian E-Commerce Industry. 

International Journal of Advance Research and Innovation Volume 4, Issue 1, 192-195. 

Ben, E. U., & Agu, A. O. (2012). Impact of Transformational and Transactional Leadership on 

Organizational Performance. International Journal of Current Research, Vol. 4, Issue, xx, pp.xxx-

xxx, xxxxxxx. 

Bertocci, D. I. (2009). Leadership in Organizations. America: University Press of America. 

Bocanet, A., & Ponsiglione, C. (2012). ORGANIZATIONAL LEARNING IN COMPLEX 

ENVIRONMENTS:EXPLORATION AND EXPLOITATION IN A NK LANDSCAPE. University of Naples 

Federico II – Department of Business and Managerial Engineering, Naples, Italy. 

Bratianu, C. (2018). Organizational Learning and the Learning Organization. Managing Knowledge 

Creation, Acquisition, Sharing, and Transformation. 

Chang, Y. (2016). High-performance work systems, joint impact of transformational leadership, an 

empowerment climate and organizational ambidexterity. Journal of Organizational Change 

Management, Vol. 29 No.3, pp. 424-444. 

Dimovski, V. (2009). Transactional and Transformational Leadership Impacts on Organizational 

Learning. Journal for East European Management Studies . 

Farid, D. S., & Ali, M. (2018). Effects of Personality on Impulsive Buying Behavior: Evidence from a 

Developing Country . Marketing and Branding Research, 32-45. 

Gilbert, C. (2005). Unbundling the structure of inertia: resource versus routine rigidity. Academy of 

Management Journal, Vol. 48 No. 5, pp. 741-773. 

Hussain. (2017). Transactional leadership and organizational creativity: Examining the mediating role 

of knowledge sharing behavior. Cogent Business & Management. 

Judge, T. A., & Piccolo, R. F. (2004). Transformational and Transactional Leadership: A Meta-Analytic 

Test of Their Relative Validity. Journal of Applied Psychology, Vol. 89, No. 5, 755–768. 

Kang S, C., & Snell S, A. (2009). Intellectual capital architectures and ambidextrous learning: a framework 

for human resource management. The Journal of Management Studies, Vol. 46. 

Kharisma, A. A., & Ardani, I. G. (2018). Pengaruh Personality dan Shop Enjoyment Terhadap Impulsive 

Buying Behaviour yang Dimediasi Impulse Buying Tendency. E-Jurnal Manajemen Unud Vol. 7, 

No. 6, 3320 - 3352. 

Kotler, P. (2009). Manajemen Pemasaran Analisis Perencanaan Implementasi dan Kontrol. Jakarta: 

Erlangga. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). Prinsip-prinsip Pemasaran Jilod 1. Jakarta: Erlangga. 



Levy, P. E., Cober, R. T., & Miller, T. (2002). The effect of transformational and transactional leadership 

perceptions on feed-back-Seeking Intentions. Journal of Applied Social, volume 32, Issues 8 pages 

1703-1720. 

March, J. (1991). Exploration and Explanation in Organization Learning. Organization Science, Vol. 2 No. 

1, pp. 71-87. 

Mellinde, J., & Ciller, V. (2012). Perceived leadership style and Employee Participation in a 

Manufacturing Company in The Democratic Republic of Congo. African journal of business 

management, 5389-5398. 

Muruganantham, G., & Bhakat, R. S. (2013). A Review of Impulse Buying Behavior. International Journal 

of Marketing Studies Vol. 5 No.3, 149-160. 

Ojokuku, M., Odetayo, & Sajuyigbe. (2012). Impact of Leadership Style on Organizational Performance: 

A Case Study of Nigerian Banks. American Journal of Business and Management, Vol. 1, No. 4, 202-

207. 

Ortenblad, A. (2001). On Differences Between Organizational Learning and Learning. The Learning 

Organization, Vol. 8, pp. 125-33. 

Pasamar, S., Diaz-Fernandez, M., & Rosa-Novarro. (2019). Human capital: the link between leadership 

and organizational learning. European Journal of Management and Business Economics, pp. 25-

51. 

Sandeep, K., & Sidhewar, P. (2017). Does Promotion Mix Really Help to Enhance Brand Equity: A 

Literature Review. Indian Journal of Commerce & Management Studies, 80. 

Singh, S. K. (2011). Leadership and Organizational Learning in Knowledge Management Practices in 

Global Organizations. Indian Journal of Industrial Relations, 353-365. 

Sunyoto, D. (2012). Manajemen Pemasaran. Jakarta: CAPS. 

 

 

 

 


