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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era yang modern ini banyak sekali kita temui tempat 

perbelanjaan modern yang di sebut dengan pasar swalayan atau 

supermarket.Hal ini di karenakan semakin berkembagnya 

perekonomian masyarakat serta banyaknya kebutuhan yang harus di 

penuhi pada masyarakat khususnya masyarakat di 

Indonesia.Masyarakat modern lebih memilih membeli barang-barang di 

supermarket di karenakan lebih banyak barang yang dijual, dari 

perabotan rumah tangga, sayur mayur, buah-buahan hingga makanan 

cepat saji tersedia disatu tempat.Dengan banyaknya supermarket  ini 

memberikan banyak sekali manfaat bagi masyarakat, contohnya seperti 

memberi kesempatan kerja pada masyrakat, dan mempermudah 

seseorang untuk medapatkan suatu barang yang diinginkan. 

Supermarket juga sering juga di gunakan masyarakat untuk 

sarana refresing, sehingga banyak juga orang yang menganggap 

supermarket ini sebagai tempat rekreasi mereka.Suasana yang menarik 

serta menyenangkan selalu menjadi titik fokus dari pengelola 

supermarket dan juga para pemasar untuk menarik perhatian dari 

masyarakat supaya datang dan mau membeli produk-produk yang 

mereka pasarkan. 

Banyaknya kecenderungan masyarakat untuk membeli barang di 

supermarket mendorong terjadinya pembelian secara tiba-tiba atau bisa 
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di sebut impulsif. Salah satu contohnya adalah, ketika seseorang berniat 

hanya untuk jalan-jalan saja di supermarket, tiba-tiba melihat sepatu 

keluaran terbaru yang terpajang di salah satu outlet yang ada di 

supermarket, supaya dinilai sebagai seseorang yang up to date, 

ahkirnya orang tersebut memutuskan untuk membeli sepatu tersebut 

padahal di rumah orang tersebut memiliki banyak sekali stock sepatu. 

Hal inilah yang menunjukan bahwa produk-produk yang di tawarkan di 

supermarket dapat memberikan pengaruh secara psikologis bagi 

kehidupan pembelinya.Dari hasil penelitian Loudon dan Bitta (dalam 

Suyadi, Fanani, & Andriyanto, 2016, h.43) membuktikan bahwa di 

pusat pembelanjaan sedikitnya satu produk dibeli tanpa perencanaan 

yang di sebut dengan impulsif. 

Rook (1987, h.203) menyatakan bahwa pembelian impulsif 

adalah pembelian tanpa perencanaan yang diwarnai oleh dorongan kuat 

untuk membeli yang muncul secara tiba-tiba serta seringkali sulit untuk 

ditahan, yang dipicu secara spontan saat berhadapan dengan produk, 

dan adanya perasaan menyenangkan dan penuh gairah. 

Dalam hal ini konsumen memiliki perasaan untuk membeli 

secara spontan atau tiba-tiba tanpa memperhitungkan konsekuensi yang 

ada.Loundon dan Bitta, (dalam Suyadi,dkk., 2016, h.43) menyatakan 

bahwa pembelian impulsif adalah proses yang tidak rasional yang 

dipaksakan untuk memuaskan keberhasilan pembelian dam juga tidak 

direncanakan di atas pemikiran yang rasional. 

Secara umum, ada empat tipe pembelian impulsif (Loudon & 

Bitta,dalam Suyadi, dkk, 2016, h.43), antara lain : (a) Pembelian 
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impulsif murni atau pure impulse,(b) Pembelian impulsif yang timbul 

karena sugesti atau suggestion impulse, (c) Pembelian impulsif karena 

pengalaman masa lampau atau reminder impulse, (d) Pembelian 

impulsif yang direncanakan atau planned impulse. 

Pembelian impulsif merupakan suatu fenomena yang sangat 

sering terjadi di perkotaan menurut Mowen dan Minor (dalam Maria, 

2011, h. 22) Kecenderungan pembelian impulsif merupakan 

kecenderungan untuk melakukan pembelian tanpa memiliki niat untuk 

membeli sebelumnya, salah satu hal yang membuat pembelian impulsif 

adalah dengan adanya potongan harga. Hal ini dapat dilihat dari kasus 

yang terjadi di Robinson Mal Ciputra Semarang yang memberikan 

diskon besar-besaran sehingga outlet tersebut di serbu banyak warga 

semarang pada 27 Oktober 2017 (Arifin, 2017). Kejadian serupa juga 

terjadi pada 7-8 November 2017 dimana banyak sekali warga yang 

menyerbu outlet j.co di Mall Paragon semarang karena adanya promo 

harga(Adelia, 2017). 

Urgensi dalam penelitian ini adalah jika seorang individu 

menjadi lebih mengutamakan emosi sesaat, hal ini dikarenakan 

dorongan dari adanya diskon, harga yang murah serta warna dari 

produk tersebut. Pembelian impulsif juga mengabaikan logika sehingga 

seseorang walaupun tidak membutuhan produk/barang tersebut seorang 

individu akan tetap membeli barang/produk tersebut. 

Hal ini dapat berdampak buruk pada seseorang karena dapat 

berdampak negatif dari sisi ekonomi orang tersebut, jika seseorang 

tidak dapat mengkontrol perilaku pembelian impulsif maka orang 
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tersebut akan kehabisan uang yang dimilikinya, ketika orang tersebut 

tidak memiliki uang maka mereka akan melakukan kegiatan kriminal 

seperti memalak, mencuri serta merampok. Dari sisi psikologi perilaku 

pembelian impulsif dapat mengakibatkan kecanduan sehingga 

mengakibatkan perilaku yang tidak sehat.  

Masa remaja adalah masa transisi dalam rentang kehidupan 

manusia, yang menghubungkan masa kanak-kanak dengan masa 

dewasa. Pada masa remaja biasanya mereka belum memiliki 

ketenangan emosi yang stabil, hal ini mendorong munculnya gejala 

perilaku membeli yang tidak wajar atau tidak realistis. Bagi para remaja 

membeli tidak lagi karena membutuhkan barang tersebut melainkan 

untuk tujuan lain seperti, ajang untuk pamer terhadap teman-temannya, 

supaya tidak ketinggalan jaman, dan alasan-alasan lain yang tidak jelas. 

Kondisi ini dapat menimbulkan perilaku yang tidak baik terhadap para 

remaja, karena hal ini dapat merugikan diri sendiri dan juga masyarakat 

lain.  

Remaja berusaha selalu tampil dengan trend terbaru supaya 

diterima di dalam kelompok, melalui wawancara yang penulis lakukan 

terhadap 3 mahasiswa yang baru saja diterima di perguruan tinggi 

mengaku bahwa mereka selalu membeli barang baru hanya untuk di 

anggap “anak gaul” terhadap teman kelompok.Ada pula yang 

menganggap membeli barang baru yang sedang populer dianggap “anak 

kekinian” di dalam kelompoknya. Keinginan untuk memenuhi tuntutan 

tersebut diduga membuat remaja terdorong untuk melakukan pembelian 

implusif. 
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Remaja akan lebih menikmati kehidupannya di dalam anggota 

kelompok dibandingkan mengembangkan norma yang ada pada diri 

sendiri dan mereka akan lebih menyesuaikan diri terhadap norma yang 

berlaku di dalam kelompok. Menurut Wiggins (dalam Ardyanti & 

Tobing 2017, h.31) kecenderungan untuk mengikuti keinginan dan 

norma pada kelompok disebut dengan konformitas. 

Menurut Zebua dan Nurdjayadi(dalam Putri & Indrawati,2016, 

h. 504), konformitas adalah sebuah tuntutan yang tidak tertulis dari 

kelompok teman sebaya terhadap anggotanya tetapi memiliki pengaruh 

yang besar dan dapat menyebabkan munculnya perilaku-perilaku 

tertentu pada anggota kelompok. Menurut Baron dan Byne (dalam 

Haryani, & Herwanto.2015, h.7) konformitas remaja adalah 

penyesuaian perilaku remaja untuk menganut norma kelompok acuan, 

menerima ide serta aturan-aturan kelompok yang mengatur cara remaja 

berperilaku, Hurlock (dalam Maria, 2011, h. 23) menyebutkan bahwa 

konformitas akan semakin tinggi jika dalam kelompok tersebut 

anggota-anggotanya melakukan hal yang sama termasuk dalam 

bersama-sama membeli suatu produk. 

Banyak sekali remaja yang bersedia melakukan berbagai 

perilaku supaya dapat diterima di dalam kelompok dan membuat 

gambaran bahwa ia adalah bagian yang tidak dapatdi pisahkan dari 

kelompok tesebut, kelompok teman sebaya juga dapat menjadi sarana 

tujuan remaja dalam pencarian jati diri. 

Pengaruh konformitas terhadap kelompok teman sebaya 

merupakan salah satu hal yang tidak dapat di biarkan begitu 
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saja.Kelompok teman sebaya dapat mempengaruhi sikap dan 

pandangan dari seseorang.Konformitas di bentuk dan dipengaruhi oleh 

lingkungan sosial pada remaja. 

Salah satu bentuk pengaruh sosial tersebut adalah nilai-nilai yang 

sudah di sepakati bersama agar menjadi keseragaman dalam berperilaku 

di dalam kelompok tertentu.Menurut Santrock (dalam Cynthia, 2007, 

h.76)  konformitas kelompok bisa berarti kondisi dimana seseorang 

mengadopsi sikap atau perilaku dari orang lain dalam kelompoknya 

karena tekanan dari kenyataan atau kesan yang diberikan oleh 

kelompoknya tersebut.Usaha untuk menyesuaikan diri dengan teman di 

dalam kelompok teman sebaya diduga menjadi salah satu faktor yang 

mendorong remaja untuk melakukan pembelian implusif. 

Berdasarkan fakta-fakta diatas penulis sangat tertarik untuk 

mengajukan pertanyaan apakah terdapat hubungan antara konformitas 

teman sebaya dengan perilaku pembelian impulsif. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan 

konformitas kelompok teman sebaya dengan perilaku pembelian 

impulsif pada remaja”. 

B. Tujuan Penelitian 

Mengetahui secara empirik hubungan konformitaskelompok 

teman sebaya dengan perilaku pembelian impulsif pada remaja. 

C. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

   Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pada 

disiplin ilmu psikologi konsumen, yang terkait dengan tema 
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hubungan antara konformitaskelompok teman sebaya dengan 

perilaku pembelian impulsif pada remaja. 

b. Manfaat Praktis 

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

mahasiswa mengenai hubungan antara konformitas teman sebaya 

dengan perilaku pembelian impulsif pada remaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




