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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat terlihat dari 

berkembangnya pasar produk baru untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang terus meningkat pula. Strategi pemasaran pelaku bisnis 

mengarah pada banyak berdirinya sarana belanja yang menawarkan 

pelayanan serta fasilitas yang memudahkan, yang kemudian hal ini dapat 

menarik perhatian konsumen Indonesia. Salah satu kemudahan tersebut 

yaitu berbelanja via internet. Internet menjadi salah satu perubahan 

sistem bisnis dalam penjualan produk yaitu berbentuk situs online shop 

atau toko online. Online juga marak terjadi di Indonesia, hal ini karena 

bisnis internet dapat menjadi usaha yang sangat profit dan banyak 

diminati oleh masyarakat Indonesia.   Peter dan Olsen (dalam Panjaitan 

dan Pohan, 2013, h.1) mengatakan transaksi online memiliki kemudahan 

dalam mengakses produk dengan cara yang efisien, dapat meminimalkan 

uang yang harus dibayar sewaktu pergi ke toko, meningkatkan hubungan 

antara para konsumen, dan internet digunakan sebagai sumber eksternal 

dalam pencarian mengenai suatu produk. Konsumen mendapatkan 

keuntungan terbesar dalam transaksi online yaitu berbelanja dengan 

menghemat waktu. Online menjadi alternatif  bagi wanita yang ingin 

menghemat waktu dalam berbelanja, termasuk bagi wanita karir. 

Menurut data penjual online Vishop Holdings Limited (NYSE: VIPS, 

vip.com) yang berorientasi pada wanita dan bekerja sama dengan 
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Economist Intelligence Unit dari Economist Group telah melakukan 

survei mengenai daya konsumen wanita di Asia. Laporan yang berjudul 

“On the rise and online: Female consumers in Asia, survei kaum wanita 

di Asia menemukan hampir setengahnya yaitu 49% mengatakan lebih 

suka belanja online. Selain itu hampir setengah dari jumlah subjek  

merupakan wanita karir. 

Wanita karir adalah salah satu sebutan dari  pihak wanita bekerja 

yang pada umumnya melakukan pekerjaan di luar rumah atau berkiprah 

di sektor  publik dan biasanya bekerja pada sektor instansi, baik usaha, 

perkantoran dan sebagainya. Wanita karir memiliki target jabatan atau 

jenjang karir tertentu dengan bekal pendidikan yang telah dicapai. 

Wanita karir mempunyai kemampuan dalam mengelola keuangan 

individu, yang mana selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga 

untuk memenuhi kebutuhan pribadinya (Wisudawati, 2014, h.28).Wanita 

karir atau pekerja di sektor publik membutuhkan busana dan aksesoris 

untuk mendukung penampilan mereka. Bagi wanita karir yang bekerja di 

kantoran, penampilan merupakan hal penting yang harus diperhatikan.  

Pada umumnya wanita karir yang produktif memiliki kisaran 

umur yaitu antara usia 20-40 tahun atau masa dewasa awal. Santrock 

(2002, h.73) berpendapat bahwa masa dewasa awal merupakan 

pembentukan kemandirian seseorang secara pribadi maupun ekonomi, 

seperti pemilihan pasangan, perkembangan karir dan memulai keluarga. 

Selain itu, diketahui bahwa wanita merupakan salah satu objek dan 

subjek perkembangan trend dan fashion, oleh sebab itu wanita menjadi 

objek pemasaran yang potensial bagi pelaku bisnis fashion.  
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Sesuai dengan perkembangan intelektual masa dewasa awal, 

Piaget (dalam Dariyo, 2003, h.4-5) beranggapan bahwa kapasitas 

kognitif dewasa muda tergolong masa operasional formal, bahkan post-

operasi formal. Individu seharusnya sudah mampu memecahkan masalah 

yang kompleks dengan kapasitas berpikir abstrak, logis dan rasional. 

Pada masa ini, individu dewasa awal juga mulai mandiri secara ekonomi, 

kemandirian ekonomi inilah dapat mendorong subjek menjadi konsumtif 

dan melakukan pembelian impulsif. Sebagaimana dikemukakan 

Hirscman dan Stern (dalam Usman, 2009, h.4) bahwa pembelian 

impulsif adalah kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian 

secara spontan, tidak terefleksi, secara terburu-buru dan didorong oleh 

aspek psikologi emosional terhadap suatu produk dan tergoda oleh 

persuasi dari pemasar. Impulse buying dapat muncul karena pengaruh, 

antara lain yaitu karakteristik produk, faktor marketing dan karakteristik 

konsumen. Engel dkk (l995, h.203) menyebutkan pembelian berdasar 

impulse mungkin memiliki satu atau lebih karakteristik antara lain 

spontanitas; kekuatan, kompulsi dan intensitas; kegairahan dan stimulasi; 

serta ketidakpedulian akan akibat. 

Berdasarkan pemahaman karakteristik dari impulse buying, maka 

pada saat subjek melakukan proses pembelian lebih banyak dipengaruhi 

oleh bekerjanya variabel-variabel emosi atau perasaan yang secara tiba-

tiba muncul dan dilandasi oleh dorongan yang kuat. Impulse buying 

diidentifikasikan oleh Rook sebagai tipe perilaku psikologis yang khusus 

dan memiliki perbedaan secara signifikan dari bentuk keputusan 

membeli konsumen yang bersifat umum atau “normal”. Faktor impulse 
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buying yaitu karakteristik konsumen yang berkaitan dengan kepribadian 

konsumen. Adapun karakteristik demografis terdiri dari jenis kelamin, 

status perkawinan, pendidikan, status perkawinan, usia pekerjaan, 

penghasilan. Berdasarkan aspek kepribadian disimpulkan variabel 

psikologi yang paling mendekati faktor kepribadian konsumen adalah 

locus of control (dalam Widawati, 2011, h.127-128). 

Kielbauch dkk menyebutkan locus of control sebagai atribut 

kepribadian yang relatif stabil  dan mungkin berubah di bawah situasi 

tertentu (dalam Tien, dkk, 2007, h.251). Rotter (dalam Smet, 1994, 

h.181) berpendapat bahwa locus of control merupakan efek dari 

penguatan perilaku tertentu, bukan sekedar proses pencapaian melainkan 

tergantung apakah orang itu memandang hubungan kausal antara 

perilakunya dan akibat dari perilaku tersebut. Lefcourt (dalam Smet, 

1994, h.181) berpendapat locus of control mengacu pada derajat individu 

memandang berbagai peristiwa dalam kehidupannya sebagai 

konsekuensi dari perbuatannya. 

Orientasi locus of control menurut Levenson (dalam Friedman 

dan Schustack, 2008, h.275) ada tiga aspek yaitu  internalitas 

(internality),keberuntungan (chance) dan kekuatan lain (powerful 

others). Individu yang memiliki orientasi ke arah locus of control 

internal dalam hal ini, internal (internality) akan memiliki keyakinan 

yang kuat bahwa semua kejadian atau peristiwa yang terjadi pada dirinya 

dapat dikontrol, ditentukan oleh usaha dan kemampuan sendiri. Individu 

tersebut cenderung lebih giat, mandiri, ulet dan mempunyai daya tahan 
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cukup baik dari pengaruh sosial serta memiliki tingkat kecemasan yang 

rendah. 

Individu yang memiliki orientasi pada locus of control eksternal 

dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu individu yang 

meyakini bahwa kehidupan dan peristiwa yang mereka alami ditentukan 

oleh orang-orang yang lebih berkuasa yang berada di sekitarnya 

(powerful other), dan individu yang meyakini  bahwa kehidupan dan 

peristiwa yang mereka alami ditentukan oleh takdir, nasib keberuntungan 

serta adanya kesempatan (chance). Individu dengan locus of control 

eksternal cenderung lebih mudah menyerah, kurang bisa bertanggung 

jawab, serta memiliki tingkat kecemasan yang relatif tinggi. 

Rook dan Fisher (dalam Semuel, 2006, h.102) menjelaskan 

perilaku pembelian impulsif juga berpotensi secara online.  Perilaku 

pembelian melalui media online pada wanita karir mungkin merupakan 

pembelian yang terencana, maupun yang tidak terencana. Transaksi 

melalui media online menawarkan beberapa kemudahan yang 

memungkinkan wanita karir melakukan pembelian secara mendadak.  

Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh AC Nielsen dalam 

majalah Marketing (dalam Setiyawan dkk, 2014, h.1-2), terhadap 

konsumen di sebagian besar supermarket dan hypermarket di beberapa 

kota besar di Indonesia menunjukkan konsumen yang melakukan 

pembelian tidak terencana 85%, sedangkan sisanya adalah konsumen 

dengan pembelian terencana dan tidak terdorong untuk membeli item 

tambahan. Hal itu diperkuat degan hasil survei di awal penelitian 

terhadap  10 wanita karir ditemukan bahwa 6 di antaranya sering 
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melakukan pembelian yang tidak diharapkan sebelumnya melalui media 

online. Subjek merasakan hal tersebut terjadi karena kegemaran 

menelusuri internet hanya untuk melihat-lihat produk setidaknya sekali 

dalam sehari. Subjek juga menyampaikan bahwa menyenangkan 

menelusuri internet di jeda waktu kerjanya bersama teman-teman karena 

menganggap sebagai refreshing dan untuk melihat trend pada saat itu, 

namun keadaan seringkali berubah ketika subjek tertarik pada produk 

yang ditawarkan saat penelusuran tersebut. Subjek menyatakan dapat 

langsung melakukan pembelian, yang tidak diharapkan sebelumnya. Hal 

ini dapat dikatakan alasan subjek melakukan pembelian karena pengaruh 

dari teman. Saat ditanyakan lebih lanjut, subjek memberikan alasan yang 

kurang rasional mengenai terjadinya proses pengambilan keputusan 

pembelian yang dilakukan, yaitu merasakan emosi yang positif saat 

melakukan pembelian tersebut. Penekanannya yaitu subjek tidak 

memikirkan dampak yang akan terjadi, akibatnya seringkali subjek 

mengalami penyesalan karena produk yang dibeli hanya terpakai sekali 

dua kali bahkan ada yang tidak terpakai sama sekali. Selain itu, beberapa 

subjek memaparkan pernah sampai kehabisan uang bulanan hingga 

mencari cara seperti mencari pinjaman uang supaya dapat memenuhi 

kubutuhan hari-hari ke depan sampai mendapatkan gaji bulan 

selanjutnya. Keadaan tersebut menyebabkan subjek mengalami 

kecemasan untuk menghadapi dan menjalani aktivitas saat mengetahui 

uang bulanan telah habis, hingga mengalami stres karena mempunyai 

tanggungan hutang.   
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Peneliti melihat dari fenomena yang ada dan penelitian yang 

sudah dilakukan sebelumnya oleh Widawati (2011, h.131 ) menunjukkan 

perilaku impulse buying yang rendah dengan disertai locus of control 

internal, meski demikian masih besar pula proporsi konsumen yang 

memiliki impulse buying tinggi dengan disertai locus of control eksternal 

pada pengguna kartu belanja maupun kartu kredit sebuah swalayan. 

Penelitian tersebut menunjukkan terdapat hubungan positif yang 

signifikan antara locus of control dengan impulse buying. Hardanis dan 

Rositawati (2015, h.21) telah melakukan penelitian dan mendapatkan 

hasil yang menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara locus 

of control dengan impulse buying, yaitu semakin internal locus of 

control, semakin rendah impulse buying. Selain itu, dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Wiwin dan Ali (tt, h.6) menunjukkan locus of 

control internal memiliki pengaruh terhadap belanja impulsif sebesar 

4,9% dan locus of control eksternal memiliki pengaruh yang lebih besar 

terhadap belanja impulsif sebesar 6,7%. Selain itu Lou (dalam Setyorini, 

2002, h.51) telah melakukan penelitian pada mahasiswa pria dan wanita 

di Universitas Taiwan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa wanita 

pada umunya memiliki skor yang lebih tinggi dalam powerful others, 

sedangkan pada pria memiliki skor yang lebih tinggi dalam internality 

daripada chance. 

Beberapa penelitian di atas menunjukkan  locus of control 

berpengaruh pada perilaku manusia dalam kehidupannya, termasuk dapat 

memengaruhi seseorang dalam berbelanja melalui media online. Selain 

itu, terkait locus of control dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya 
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setempat dari beberapa penelitian serupa, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang perbedaan impulse buying melalui media 

online pada wanita karir ditinjau dari locus of control yang akan 

dilakukan di Indonesia khususnya pada wanita karir di Kecamatan 

Semarang Selatan kota Semarang. Berdasarkan uraian di atas maka 

peneliti melakukan penelitian dengan judul perbedaan impulse buying 

melalui media online pada wanita karir ditinjau dari  locus of control. 

 
B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris perbedaan 

impulse buying  melalui media online pada wanita karir ditinjau dari  

locus of control. 

 
C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan lebih 

lanjut pengetahuan terutama dalam bidang Psikologi Industri dan 

Organisasi. Pengembangannya terletak pada salah satu cabangnya 

yaitu Psikologi Konsumen yang meneliti perilaku konsumen 

berkaitan dengan  impulsif buying. 

2. Manfaat praktis 

 Penelitian ini menambah pengetahuan atau informasi kepada 

pihak-pihak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung 

dengan wanita karir, khususnya informasi tentang kecenderungan 

pembelian impulsif pada wanita karir melalui media online ditinjau 

dari locus of control. 




