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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Di era modernisasi ini perilaku pembelian impulsif terus berkembang. 

Perkembangan tersebut seiring dengan berkembangnya penggunaan internet di 

Indonesia. Banyaknya kecenderungan masyarakat untuk membeli barang dengan 

media online dan mendorong terjadinya pembelian secara tiba-tiba bisa di sebut 

sebagai pembelian impulsif. Salah satu contoh pembelian impulsif adalah ketika 

seseorang berniat untuk membeli kaus kaki yang sebagai kebutuhannya, tiba-tiba 

melihat sepatu keluaran terbaru yang terpasang di salah satu iklan yang ada di media 

online tersebut. Supaya dinilai sebagai seseorang yang up to date akhirnya 

memutuskan untuk membeli sepatu tersebut tanpa memikirkan dampaknya. Hal ini 

menunjukan bahwa berbagai produk yang di tawarkan di media online dapat 

memberikan pengaruh secara psikologis bagi kehidupan pembelinya.  

Rook dalam Verplanken dan Herabadi (2001) menyatakan bahwa pembelian 

impulsif adalah pembelian tanpa perencanaan dengan adanya dorongan kuat untuk 

membeli dan muncul secara tiba-tiba serta seringkali sulit untuk ditahan, pembelian 

secara spontan ketika berhadapan dengan produk, dan adanya perasaan 

menyenangkan dan penuh gairah. Hal ini yang membuat konsumen memiliki 

perasaan untuk membeli secara tiba-tiba atau spontan tanpa memikirkan dampak 

buruk yang mungkin terjadi. Verplanken dan Herabadi (2001) menambahkan bahwa
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pembelian impulsif adalah proses yang tidak rasional yang dipaksakan untuk 

memuaskan keberhasilan pembelian tanpa rencana di atas pemikiran yang rasional. 

Pembelian secara online mengalami peningkatan karena tingkat kepercayaan 

masyarakat dalam menggunakan internet di Indonesia untuk melakukan transaksi dan 

belanja online mengalami pertumbuhan pesat (Ishak, 2012). Selain itu pembelian 

impulsif di Indonesia terjadi karena proses pembelian melalui e-commerce yang 

semakin efisien. Zalora, olx, shopee, tokopedia, dan bukalapak adalah sebagian e-

commerce yang sangat terkenal dan memiliki reputasi yang baik. E-commerce 

(perdagangan elektronik) adalah sebuah situs yang digunakan sebagai wadah bagi 

perusahaan untuk menawarkan dan melakukan transaksi yang memudahkan 

penjualan produk dan jasa secara online (Kotler & Keller, 2007). Dengan kecanggihan 

teknologi tersebut pembeli dapat melakukan transaksi pembelian yang lebih mudah 

tanpa bertemu secara langsung seperti halnya proses penjualan pada umunya, 

efektifitas dan efisien waktu dalam proses transaksi merupakan hal yang membuat 

konsumen tertarik untuk melakukan belanja online (Ishak, 2012). 

Menurut Suryani (2013) pengguna media online cukup besar dan akan tumbuh 

terus, 50% pengguna online adalah orang dewasa, sedangkan 75% nya adalah 

remaja. Hasil survey yang dilakukan peneliti terhadap 30 remaja putri dan 30 remaja 

putra kelas XI dan XII di SMA Kristen YSKI Semarang menunjukan bahwa sebanyak 

90% siswi mengaku pernah berbelanja online, sedangkan siswa sebanyak 33%. Dari 

siswi sendiri 60% diantaranya belanja untuk mengejar pemenuhan keinginan, 

sedangkan 40%-nya mengejar pemenuhan kebutuhan. Sebanyak 62,5% siswi 

melakukan pembelian secara tiba-tiba melalui media online atau yang biasa disebut 
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sebagai pembelian impulsif. Beberapa kategori produk yang dibeli saat melakukan 

pembelian impulsif: pakaian 45%, elektronik 11%, kosmetik 7%, sepatu 3%, makanan 

3%, lainnya 30%. Dari data tersebut, kategori produk pakaian yang termasuk dalam 

produk fashion paling banyak dibeli oleh siswi SMA Kristen YSKI. Dari hasil survey 

tersebut dapat diamati bahwa perubahan gaya hidup remaja putri yang menuju ke 

arah hidup glamor, boros, lebih mengejar pemenuhan keinginan daripada pemenuhan 

kebutuhan dan cenderung melakukan pembelian impulsif. 

Hasil penelitian sebelumnya oleh Indonesia (2014) menunjukan hasil bahwa 

sebanyak 15,1%  remaja SES (Sosial Ekonomi Status) A pernah berbelanja melalui 

internet (online shopping) dalam sebulan terakhir. Sebanyak 78,9%-nya melakukan 

pembelian pakaian. Penelitian dilakukan di 5 kota besar: Jakarta - Surabaya - 

Bandung - Semarang - Medan, dengan total sampel 821. 

Rosandi (2004) menyatakan bahwa remaja putri membelanjakan uangnya 

lebih banyak daripada remaja putra untuk keperluan penampilan seperti kosmetik, 

aksesoris, pakaian maupun sepatu. Dalam kalangan wanita lebih menyukai produk-

produk fashion dan lebih memilih produk-produk yang mendukung penampilannya 

(Suryani, 2013). Remaja putri pada umumnya membeli sesuatu tidak berdasarkan 

oleh suatu kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya akan tetapi karena mereka 

khawatir apabila tidak segera dibeli maka akan kehabisan atau tidak 

mendapatkannya. Sifat-sifat remaja ini yang dapat dimanfaatkan oleh sebagian 

produsen untuk memasuki pasar remaja. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka 

juga mengikuti mode yang sedang beredar. Padahal sebenarnya mode itu sendiri 

selalu berubah-ubah setiap waktu sehingga remaja tidak pernah puas dengan apa 
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yang dimilikinya. Hal inilah yang menjadikan para produsen untuk selalu membuat 

pakaian mode masa kini. 

Produk fashion yang ada di Indonesia saat ini cukup cepat mengalami 

pergantian mode bahkan dalam hitungan hari, khususnya produk fashion kategori 

pakaian bagi kaum wanita. Hasil survey yang dilakukan peneliti terhadap 30 remaja 

putri dan 30 remaja putra di SMA Kristen YSKI Semarang menunjukan sebanyak 45% 

remaja putri yang berbelanja online melakukan pembelian pakaian. Mode (fashion) 

merupakan salah satu macam norma sosial yang ada di dalam kelompok Ahmadi 

(2007). Hal ini tidak jarang mengakibatkan remaja dijadikan sebagai sasaran 

pemasaran industri, mengingat bahwa masa remaja merupakan masa dimana kondisi 

dan karakteristiknya masih labil dan mudah dipengaruhi sehingga pada akhirnya 

mendorong munculnya berbagai gejala membeli yang tidak wajar. Hal inilah yang 

menjadikan remaja sebagai target pemasaran oleh perusahaan-perusahaan untuk 

memasarkan hasil produksinya. 

Pada masa remaja, kematangan emosi individu belum stabil yang akhirnya 

dapat mendorong munculnya berbagai gejala perilaku membeli yang tidak wajar. 

Membeli dalam hal ini tidak lagi dilakukan karena produk tersebut memang dibutuhkan 

atau direncanakan, namun membeli dilakukan karena alasan-alasan lain seperti 

sekedar mengikuti arus mode, hanya ingin mencoba produk baru, ingin memperoleh 

pengakuan sosial atau hanya keisengan tersendiri (Ahmadi, 2007). 

Menurut Agustiani (2009) masa remaja merupakan tahapan peralihan antara 

masa anak-anak dengan masa dewasa, ditandai dengan berbagai perubahan baik 

dalam aspek fisik, sosial, dan psikologis. Perubahan tersebut terjadi karena remaja 
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berupaya menemukan jatidiri dan identitas diri. Perubahan fisik, sosial, dan psikologis 

ini yang mempengaruhi remaja sebagai konsumen. Salah satunya adalah sikap dan 

ketertarikan remaja, misalnya minat yang kuat terhadap penampilan. Masa remaja 

bisa disebut sebagai masa sosial karena hubungan sosial sepanjang masa remaja 

semakin tampak jelas dan sangat dominan. Remaja seringkali membangun interaksi 

dengan kelompok teman sebayanya dengan cara berkumpul dan melakukan aktivitas 

bersama. Kohesivitas dan solidaritas pada kelompok sangat tinggi. Remaja 

membentuk kelompok yang bertujuan untuk memenuhi minat mereka secara bersama 

(Ali & Asrori, 2016).  

Untuk mendapatkan penerimaan sosial dalam kelompoknya, remaja berupaya 

menampakan diri sesuai dengan minat kelompoknya. Keinginan untuk memenuhi 

minat tersebut diduga mendorong remaja untuk melakukan pembelian impulsif. 

Menurut Ditmar dalam Verplanken dan Herabadi (2001) temuan yang paling sering 

dilaporkan adalah bahwa perempuan cenderung lebih sering  pembelian impulsif dan 

membeli produk yang berbeda-beda dibandingkan laki-laki. Rook (1987) 

menambahkan bahwa belanja impulsif memiliki beberapa aspek, yaitu: keputusan 

untuk membeli dilakukan secara spontan, pembelian suatu produk didasarkan atas 

pertimbangan emosional, terjadi konflik psikologis, mengurangi evaluasi secara 

kognitif, dan cenderung mengabaikan dampak buruk yang mungkin terjadi. Assael 

dalam Pratiwi (2016) mengatakan bahwa belanja impulsif dilakukan oleh masyarakat 

dari status sosial ekonomi manapun dan tanpa kontrol diri.  

Hasil penelitian Widawati (2011) menunjukan bahwa locus of control eksternal 

memiliki kecenderungan yang sangat besar untuk melakukan perilaku belanja 
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impulsif, karena lebih mudah dipengaruhi oleh peran keluarga, teman, iklan, tampilan 

fisik, dan faktor eksternal lainnya. 

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Siregar dan Dewi (2015) pengaruh 

hedonic shopping motivation terhadap impulse buying pada toko online (Studi Pada 

Berrybenka.com) menunjukan bahwa besarnya pengaruh simultan hedonic shopping 

motivation Berrybenka.com terhadap impulse buying sebesar 63,2%, sedangkan 

sisanya sebesar 36,8 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. Berdasarkan hasil uji F hedonic shopping motivation Berrybenka.com terhadap 

impulse buying secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap impulse 

buying pada toko online Berrybenka.com. 

Hasil penelitian Sulistyawati (2016) menunjukan bahwa hubungan antara 

kontrol diri dan kecenderungan impulsive buying remaja akhir putri pada produk 

fashion menunjukan bahwa kontrol diri dan kecenderungan impulsive buying memiliki 

hubungan yang negatif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kontrol diri 

pada remaja akhir putri maka semakin rendah kecenderungan impulsive buying. 

Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kontrol diri pada remaja akhir putri maka 

semakin tinggi kecenderungan impulsive buying. 

Artikel dalam websites American University melaporkan bahwa remaja 

Amerika Serikat memiliki daya beli hampir $200 milyar, dimana sebagian besar 

uangnya berasal dari orang tua mereka. Daya beli yang dilakukan oleh remaja tidak 

serta merta hasil dari pemasaran perusahaan yang menargetkan remaja sebagai 

sasarannya melalui media cetak, televisi, dan jejaring sosial saja akan tetapi dalam 
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hal ini kelompok teman sebaya juga ikut ambil bagian, dimana sebagian besar remaja 

dipengaruhi oleh kelompok teman sebayanya (Haris, 2011).  

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh dan berhubungan dengan 

pembelian impulsif. Faktor tersebut antara lain adalah locus of control, hedonic 

shopping motivation, dan kontrol diri. Menurut Widawati (2011) individu dengan locus 

of control eksternal memiliki kecenderungan yang sangat besar untuk melakukan 

pembelian impulsif. Karena lebih mudah dipengaruhi oleh peran keluarga, teman, 

tampilan fisik,  iklan, dan faktor eksternal lainnya. Pembelian impulsif terjadi tidak 

hanya terjadi di kalangan orang dewasa yang matang secara finansial, melainkan juga 

terjadi pada kehidupan remaja yang sebenarnya belum memiliki kemampuan finansial 

yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. 

Pengaruh sosial kelompok teman sebaya yang memengaruhi keputusan 

pembelian secara impulsif ini bisa disebut sebagai konformitas. Konformitas adalah 

pengaruh sosial dimana tingkah laku dan sikap individu berubah sesuai dengan norma 

sosial yang ada (Baron & Byrne, 2005). Dalam kelompok teman sebaya, norma sosial 

berkenaan dengan cara-cara tingkah laku yang diharapkan dari semua anggota 

kelompok yang berhubungan dengan interaksi kelompok untuk mencapai suatu tujuan 

(Ahmadi, 2007). 

Seseorang cenderung melakukan konformitas, mengikuti penilaian orang lain 

ditengah tekanan kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, hal semacam ini penuh 

dengan dilema, dimana seseorang dihadapkan dengan tekanan kelompok yang 

mempengaruhi agar mengikuti perilaku yang diinginkan (Sarwono & Meinarno, 2009). 
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Konformitas muncul ketika individu meniru tingkah laku dan sikap orang lain karena 

adanya tekanan yang nyata maupun dibayangkan oleh mereka. Tekanan mengikuti 

teman sebaya menjadi sangat kuat pada masa remaja (Santrock, 2003). 

Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa konformitas teman 

sebaya didefinisikan sebagai perubahan perilaku seseorang terhadap kelompoknya 

berupa peniruan sikap, perilaku, kerjasama, solidaritas dan persaingan agar dapat 

diterima sebagai anggota kelompok dan menghindari dikucilkan. 

Peran teman sebaya pada kehidupan remaja saat ini tidak dapat dipisahkan 

karena pada dasarnya keduanya merupakan satu kesatuan yang saling berpengaruh 

satu sama lain. Khususnya dalam mengkonsumsi produk fashion, karena 

berdasarkan emosi dan perasaan ingin diterima dalam kelompok dengan 

mempresentasikan diri mereka melalui penampilan mereka. Hal tersebut dapat terjadi 

mengingat bahwa pada masa remaja individu masih dalam proses pencarian jati diri. 

Hal ini berdampak buruk dari sisi ekonomi bagi remaja, kemungkinan terjadinya 

pembelian impulsif yang sudah terbentuk ketika usia remaja dan hal ini akan terbawa 

oleh individu hingga dewasa.  

Urgensi dalam penelitian ini adalah jika seorang individu menjadi lebih 

mengutamakan emosi sesaat, hal ini dikarenakan dorongan dari teman sebaya, 

keluarga, diskon dan harga yang murah dari produk tersebut. Pembelian impulsif juga 

mengabaikan logika sehinga individu tetap mengupayakan untuk membeli produk 

atau barang tersebut walaupun tidak dibutuhkan. 

Hal ini dapat berdampak buruk pada individu kelak sudah menjadi orang 

dewasa dan perilaku pembelian impulsif tersebut terus dibawa. Terlebih jika tidak 
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dapat mengontrol perilaku pembelian impulsif maka akan banyak menimbulkan 

masalah dan individu mengalami kesulitan finansial. Ketika mengupayakan pembelian 

impulsif maka individu dapat melakukan kegiatan kriminal seperti memalak, mencuri 

serta merampok. Dari sisi psikologi perilaku pembelian impulsif dapat mengakibatkan 

kecanduan sehingga mengakibatkan perilaku yang tidak sehat.  

 Berdasarkan fakta-fakta diatas peneliti sangat tertarik untuk mengajukan 

pertanyaan apakah terdapat hubungan antara konformitas teman sebaya dengan 

pembelian impulsif produk fashion pada remaja putri yang berbelanja online. 

1.02. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui secara empirik hubungan 

antara konformitas teman sebaya dan pembelian impulsif produk fashion pada remaja 

putri yang berbelanja online. 

1.03. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat, dimana manfaat ini 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

1.03.01. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dalam ilmu 

psikologi pada umumnya dan psikologi sosial khususnya, mengenai hubungan antara 

konformitas teman sebaya dan pembelian impulsif produk fashion pada remaja putri 

yang berbelanja online. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi peneliti selanjutnya. 
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1.03.02. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan 

pemahaman kepada subjek tentang hubungan anatara konformitas teman sebaya 

dengan pembelian impulsif produk fashion pada remaja putri yang berbelanja online.


