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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di zaman yang canggih ini, sudah banyak masyarakat Indonesia yang 

menggunakan teknologi berbasis internet untuk memenuhi segala jenis 

kebutuhannya. 

Data jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat menjadi 196,7 juta 

jiwa hingga kuartal II 2020. Jika pada 2018 lalu, jumlah pengguna internet di 

Indonesia hanya sebesar 171,2 juta jiwa. Hal ini diketahui berdasarkan hasil survei 

yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 

Survei tersebut dilakukan pada 2 sampai 25 Juni 2020. (Pratama, 2020) 

Indonesia berada di peringkat tiga dengan pertumbuhan populasi yang 

mengakses internet sebesar 17 persen dalam satu tahun terakhir. Angka ini sama 

dengan 25,3 juta pengakses internet baru dalam setahun. (Ramadhan, 2020). 

Data tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Pertumbuhan Internet di Dunia 

Sumber: Wearesocial 

Pada saat ini terdapat berbagai macam marketplace yang ada di Indonesia. 

Toko daring atau online ini termasuk dalam kategori bisnis Ecommerce, Electronic 

Commerce / Commercial. Dalam data We Are Social, Indonesia merupakan Negara 

dengan penggunaan Ecommerce tertinggi di dunia. Angkanya mencapai 88 persen 

dari seluruh pengguna internet yang ada di Indonesia (Ramadhan, 2020). 

Data tersebut dapat dilihat di bawah ini: 
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Gambar 1.2 Ecommerce Adaption 

Sumber: Wearesocial 

Dalam perkembangan teknologi yang berkembang sangat pesat, pemanfaatan 

internet dalam dunia jual beli sangat berdampak pada perilaku konsumen. Dengan 

adanya ini perilaku pembelian online pada masyarakat meningkat dari tahun 

ketahun. Dari data berikut ini kita bisa mengetahui tentang bagaimana para 

masyarakat Indonesia sebenarnya sudah mengetahui bagaimana caranya untuk 

mencari informasi tentang sebuah produk melalui internet kemudian melakukan 

transaksi jual beli secara daring atau online (Ramadhan, 2020) Seperti pada gambar 

di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Ecommerce Activities 

Sumber: Wearesocial 
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Berdasarkan hasil dari data gambar 1.1, 1.2 dan 1.3 diatas, dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat Indonesia sudah mengetahui manfaat pentingnya penggunaan 

internet pada zaman ini. Selain itu, data tersebut juga menunjukkan bahwa 

Indonesia juga merupakan negara yang aktif dalam kegiatan online. 

Banyak hal yang dapat kita lakukan melalui internet, seperti menggunakan 

social media, mencari informasi, mencari berita, bermain game, hingga melakukan 

jual beli online. Di Indonesia, terdapat banyak masyarakat yang sudah 

menggunakan internet untuk melakukan jual beli secara online. 

Hal ini menjadi peluang bagi pebisnis dan masyarakat, untuk melakukan 

transaksi secara online atau daring. Salah satu cara untuk memasarkan produknya 

secara online adalah melalui situs situs marketplace, ataupun e-commerce seperti 

shopee, yang dapat diakses pada www.shopee.co.id, ataupun pada mobile apps 

pengguna dengan mengunduh aplikasinya pada playstore dan appstore. 

Shopee termasuk dalam peringkat top 5 marketplace & ecommerce Indonesia 

terbaik versi sirclo (Sirclo, 2020), seperti pada data dibawah ini: 

 

Gambar 1.4 Marketplace Dengan Pengguna Terbanyak di Indonesia 

Sumber: Sirclo 

Shopee adalah sebuah Marketplace dengan visitor yang paling tertinggi 

dibandingkan dengan pesaing lainnya, dengan 93,4 juta pengguna pada tahun 2020. 
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Dengan berkembangnya shopee seperti data-data diatas, membuat penulis memilih 

Shopee sebagai objek pada penelitian ini. 

Berkembangnya perusahaan shopee, tidak lepas dari kegiatan marketing 

yang dilakukan oleh pihak shopee. (Ramadhan & Mutiarsih, 2018) menyebutkan 

bahwa marketing merupakan mengidentifikasi dan menemukan apa yang 

konsumen butuhkan, yang berpotensi menguntungkan bagi perusahaan dan 

konsumen. Atau dengan definisi lainnya, marketing adalah “meeting needs 

profitably”. Shopee telah mempunyai banyak pemasaran untuk mendapatkan 

customer melalui banyak hal untuk meningkatkan posisi dan meningkatkan 

pengunjung pada situs shopee. 

Untuk memenangkan persaingan antar e-commerce, Shopee menerapkan 

aktivitas pemasaran yang mendorong pembelian seketika (impulsive buying). Hal 

ini merupakan perilaku konsumen yang menarik bagi perusahaan online saat ini. 

Impulsive buying adalah perilaku dimana orang tersebut tidak merencanakan 

sesuatu dalam berbelanja, membeli secara spontan, tiba-tiba, reflek, tanpa 

memikirkannya dan tidak terdaftar dalam daftar belanja (Wahyuni & Setyawati, 

2020). Perilaku impulsive dipengaruhi oleh adanya dorongan dari dalam diri 

seseorang untuk memenuhi kebutuhannya saat ini juga. Hal ini sesuai dengan Q.S. 

Al-Maidah 87: 

ُموا  ُ لَُكْم َوََل يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَُحر ِ َطي ِبَاِت َما أََحلَّ َّللاَّ

َ ََل يُِحبُّ اْلُمْعتَِدينَ   تَْعتَدُوا ۚ إِنَّ َّللاَّ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang 

telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. 

Pentingnya perencanaan sebelum melakukan pembelian dengan membuat 

daftar belanja atau rincian biaya yang akan dikeluarkan untuk berbelanja membuat 

kita lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan berbelanja. Berbelanja bagi 

sebagian orang merupakan hal yang menyenangkan dan membuat keadaan hati 

seseorang dapat berubah menjadi bahagia, karena ketika seseorang berbelanja dan 

mendapatkan apa yang diinginkan maka hal tersebut menjadi kepuasan tersendiri. 
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Pembeli yang melakukan impulsive buying dikarenakan adanya promosi 

atau penawaran khusus pada saat membuka aplikasi Shopee. Menurut (Felita & 

Oktivera, 2019) perilaku pembelian impulsive di dorong oleh alat komunikasi 

penjualan dan kegiatan promosi yang berfungsi sebagai rangsangan pemasaran dan 

membujuk target konsumen untuk membeli produk tersebut. 

Bentuk sales promotion yang dilakukan Shopee untuk meningkatkan 

penjualan diantaranya adalah diskon harga, gratis ongkos kirim, cashback, flash 

sale, seperti pada gambar berikut ini : 

 

Gambar 1.5 Sales Promotion Pada Shopee 

Sumber : www.shopee.co.id 

Faktor lain yang mempengaruhi impulsive buying adalah adanya hedonic 

shopping motivation. Menurut (Wahyuni & Setyawati, 2020) seseorang akan 

senang berbelanja karena dapat merasakan kesenangan panca indera. Impulsive 

buying diawali ketika konsumen melakukan kegiatan pencarian 
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informasi/browsing. Konsumen yang suka belanja, memiliki kecenderungan lebih 

besar untuk mencari informasi tentang suatu produk. Dari informasi yang diperoleh, 

akan tercipta keinginan untuk memiliki produk tersebut sehingga akan memutuskan 

melakukan kegiatan pembelian. 

Hedonic shopping motivation adalah suatu hal yang dapat menggerakkan 

atau mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya pada kesenangan atau 

kenikmatan materi sebagai tujuan utamanya. Motif hedonis itu sendiri tercipta 

karena adanya gairah seseorang dalam berbelanja yang dipengaruhi oleh sesuatu 

yang baru atau tren yang baru. Menurut (Setyningrum et al., 2016) alasan seseorang 

memiliki sifat yang hedonis adalah karena banyaknya kebutuhan yang tidak dapat 

terpenuhi sebelumnya, kemudian setelah kebutuhan tersebut terpenuhi, muncul lagi 

kebutuhan yang baru dan terkadang kebutuhan tersebut lebih prioritas dari 

kebutuhan yang sebelumnya. 

Banyaknya produk-produk yang disediakan oleh Shopee, hal ini membuat 

konsumen selalu ingin mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu akan timbul 

suatu gaya hidup yang akan berpengaruh terhadap keinginan dan kebutuhan 

konsumen. Menurut (Wahyuni & Setyawati, 2020) “Shopping lifestyle adalah pola 

konsumsi yang mencerminkan pilihan seseorang tentang bagaimana cara 

menghabiskan waktu”. Seseorang yang sudah mengikuti perkembangan gaya 

hidup, rela menghabiskan waktu dan uang untuk mengikuti trend terbaru. 

Berbelanja saat ini sudah menjadi gaya hidup masyarakat modern, hal ini 

yang membentuk pola baru didalam masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan. 

Banyaknya kebutuhan akan barang primer dan sekunder menjadikan konsumen 

untuk selalu memenuhi setiap kebutuhan dan keinginannya, hal inilah yang 

mendasari terciptanya shopping lifestyle. 

Terdapat banyak faktor yang mendasari seseorang berbelanja produk secara 

online di sebuah marketplace. Mulai dari alasan biaya yang murah, fasilitas dengan 

kemudahan transaksi, dan berbagai faktor lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh 

(Andryansyah & Arifin, 2018) mengatakan bahwa yang mempengaruhi impulsive 

buying adalah variabel hedonic shopping motivation dan shopping lifestyle. 

Menurut penelitian (Andryansyah & Arifin, 2018) juga mengatakan bahwa yang 

mempengarauhi variabel shopping lifestyle adalah variabel hedonic shopping 
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motivation. Penelitian yang dilakukan oleh (Gunawan Kwan, 2016) mengatakan 

bahwa yang mempengaruhi impulsive buying adalah variabel sales promotion. Dari 

beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi impulsive 

buying dinilai dari beberapa variabel yang berbeda. 

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk meneliti 

dengan judul penelitian “Pengaruh Hedonic Shopping Motivation, Sales Promotion 

dan Shopping Lifestyle Terhadap Impulsive Buying” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan 

beberapa perumusan masalah penelitiannya adalah sebagai berikut : 

1. Apakah hedonic shopping motivation berpengaruh terhadap impulsive 

buying? 

2. Apakah hedonic shopping motivation berpengaruh terhadap shopping 

lifestyle? 

3. Apakah shopping lifestyle berpengaruh terhadap impulsive buying? 

4. Apakah sales promotion berpengaruh terhadap impulsive buying? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menilai adanya pengaruh hedonic shopping motivation terhadap impulsive 

buying 

2. Menilai adanya pengaruh hedonic shopping motivation terhadap shopping 

lifestyle 

3. Menilai adanya pengaruh shopping lifestyle terhadap impulsive buying 

4. Menilai adanya pengaruh sales promotion terhadap impulsive buying 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis : 

a. Memberikan informasi dan refrensi terhadap penelitian selanjutnya 

dalam pengembangan penelitian. 

b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam 

mengembangkan bidang keilmuan yang telah didapatkan di bangku 

perkuliahan. 

2. Manfaat praktis : 

a. Memberikan informasi dan menambah wawasan untuk Shopee dalam 

bidang pemasaran tentang strategi promo penjualan dan perilaku 

pembelian konsumen dalam berbelanja secara online. 

b. Menjadi bahan pertimbangan untuk para konsumen online dalam 

melakukan keputusan pembelian. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Untuk menjaga penelitian ini agar tidak keluar dari bahasan, dan tetap pada 

tujuan dari penelitian, maka penulis menentukan batasan penelitian yaitu: 

Penelitian ini diambil pada saat kondisi Covid-19 yaitu pada bulan Maret 2021. 

Pada saat kondisi Covid-19 intensitas belanja online tinggi hal ini tentunya akan 

berbeda pada data yang diambil pada saat sebelum Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


