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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di Indonesia, perkembangan teknologi meningkat sangat pesat. Salah satu teknologi yang 

sering digunakan dimasa sekarang adalah internet. Berdasarkan hasil survey APJII (Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) (Widiartanto, 2016) yang dilakukan dipenghujung 

tahun 2016, mendapatkan hasil sekitar 132 juta dari total penduduk Indonesia atau 50% lebih 

dari total penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Sekitar 50% lebih dari pengguna 

internet tersebut adalah generasi milenial. Generasi milenial adalah mereka yang lahir pada 

rentang tahun 1980 hingga tahun 2000. 

Teknologi internet ini tentu saja memberi kemudahan dalam berbagai hal. Salah satu yang 

sering digunakan oleh milenial selain untuk mempermudah transportasi, membeli makanan, 

untuk bertransaksi, hingga dalam hal berbelanja. Kemudahan tersebut dapat dirasakan dengan 

adanya berbagai macam fasiltas yang dapat memudahkan kegiatan berbelanja saat ini.  

Berbelanja adalah kegiatan pembelian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. 

Kemudahan teknologi memberi banyak manfaat untuk mempermudah manusia dalam 

beraktivitas, namun kemudahan tersebut juga dapat berdampak buruk jika tidak selektif, salah 

satunya dalam hal kemudahan berbelanja yang dapat membuat milenial menjadi impulsif. 

Milenial saat ini cenderung berbelanja untuk memenuhi keinginannya bukan kebutuhannya.  

Studi tentang milenial yang dilakukan oleh Pew Research Center yang berjudul 

Millennials: A Portrait of Generation Next pada tahun 2010 dalam Kinasih (2018), 

menyebutkan dimana generasi milenial adalah generasi yang lebih konsumtif dibanding dengan 

generasi sebelumnya, dikarenakan kemudahan dan kecanggihan teknologi yang ada, maka pada 

generasi ini banyak ditemui kegiatan pembelian yang sudah tidak lagi menggunakan 

pembayaran dengan uang tunai atau yang sering disebut cashless. Saat ini pembayaran secara 

cashless ini mulai marak digunakan oleh generasi milenial karena mereka tidak perlu repot 

membawa uang tunai. 

Selain praktis, maraknya penggunaan e-wallet sebagai alat pembayaran yang sering 

digunakan oleh remaja saat ini juga dipengaruhi oleh adanya promo-promo dari perusahaan 

penyedia e-wallet. Berbagai promo yang diadakan perusahaan penyedia e-wallet bertujuan 
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untuk menarik minat pelanggan terutama remaja. Jatman, 1987 dalam Hotpascaman (2010)  

mengatakan bahwa perilaku konsumtif sering dilakukan oleh remaja, sehingga hal inilah yang 

membuat produsen menjadikannya sebagai target pemasaran. Namun akan menjadi sebuah 

masalah jika remaja yang sebagai target pemasaran para produsen itu tidak dapat mengontrol 

keinginannya.  

Berdasarkan riset awal yang peneliti lakukan di Semarang menunjukkan kecenderungan 

milenial melakukan pembelian impulsif. Dari 100 responden mahasiswa yang menjadi target, 

sebanyak lebih dari 60% responden menghabiskan lebih dari 50% pendapatannya dalam 

sebulan untuk berbelanja memenuhi keinginannya dan diantaranya bahkan menghabiskan 

seluruh pendapatannya untuk keinginannya . Pendapatan yang paling banyak mereka dapatkan 

adalah uang jajan dari orang tua mereka, karena sebanyak 68% responden masih bergantung 

dengan finansial dari orang tua mereka. Sebanyak 75% mengaku promo – promo yang sering 

diadakan oleh aplikasi penyedia e-wallet membuat mereka yang membeli yang sebenarnya 

tidak mereka butuhkan. Kemudian 47% responden mengaku seringkali menyadari dan 

menyesal bahwa pembelian yang mereka lakukan ternyata tidak mereka butuhkan, sekitar 23% 

menyadari hal tersebut kadang-kadang. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak mahasiswa 

yang melakukan pembelian impulsif. 

Pembelian impulsif adalah pembelian yang mengutamakan keinginan tanpa memikirkan 

kebutuhan. Pembelian tersebut dilakukan secara seketika dan bersifat terburu-buru yang 

biasanya pembelian tersebut didorong aspek psikologis emosional terhadap suatu produk dan 

tergoda dari kegiatan persuasi yang dilakukan pemasar menurut Rook dan Fisher, 1995 dalam 

Deviyanti (2017). Hal ini lah yang sering terjadi dan tidak disadari oleh remaja saat ini. 

Perilaku impulsif ini dapat berakibat buruk bagi remaja karena dapat terus mengakar 

menjadi gaya hidup bagi remaja. Tentu saja gaya hidup ini harus didukung dengan kekuatan 

finansial yang memadai. Mahasiswa adalah fase peralihan dari remaja menuju dewasa, dimana 

pada fase ini seharusnya seseorang mulai mengatur kemandirian ekonomi menurut Kenniston, 

1995 dalam Rahayu (2017) . Masalah terbesar muncul apabila dukungan tingkat finansial yang 

tidak memadai sehingga akan muncul akibat dalam memenuhi pencapaian finansial yang 

memadai dilakukan dengan segala macam cara yang tidak sehat. Mulai dari menjadi beban 

pikiran, pola kerja yang tidak normal ataupun berlebihan yang mengganggu aktivitas utama 

mahasiswa yaitu belajar hingga memaksakan pembelian untuk sekedar memenuhi keinginan 

dengan cara meminjam uang. Hal ini menunjukkan bahwa dorongan dari sifat impulsif yang 
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semakin kuat tidak hanya berdampak kepada ekonomi saja, namun juga memiliki dampak 

dalam psikologis, sosial serta etika. 

Berdasarkan dari data dan penjelasan tentang dampak yang timbul dari perilaku 

konsumtif serta ditinjau dari karakteristik remaja yang memiliki rasa keingintahuan yang tinggi 

dan sifat yang mudah dipengaruhi, maka diperlukan adanya solusi untuk meminimalisir atau 

mengurangi sifat impulsif. Salah satunya adalah melalui Komunikasi Visual membangun 

kesadaran akan perilaku konsumtif khususnya pembelian impulsif. 

 

1.2. Batasan Masalah 

1.2.1. Lingkup Pembahasan 

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus, dan mendalam maka 

penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu, batasan 

permasalahan yang akan dibahas hanya berkaitan dengan ‘perilaku pembelian 

impulsif pada mahasiswa Semarang’, dengan target audience kisaran usia 18-22 

tahun, mahasiswa Semarang. 

1.2.2. Lingkup Demografi 

Dari lingkup pembahasan tersebut, penulis melakukan pendekatan untuk 

mendapatkan data ke target mahasiswa di Kota Semarang. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang kampanye sosial untuk mengatasi perilaku impulsif pada 

mahasiswa ? 

 

1.4. Tujuan  

Tujuan penelitian dan perancangan kampanye sosial ini adalah untuk mengatasi perilaku 

impulsif pada mahasiswa, khususnya dikalangan kota Semarang. 

 

1.5. Manfaat 

1.5.1. Masyarakat 

Masyarakat khususnya mahasiswa agar lebih mengerti dan sadar tentang 

informasi dan dampak dari perilaku konsumtif. Dengan adanya perancangan ini 
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diharapkan dapat membantu mengurangi permasalahan perilaku konsumtif 

dikalangan mahasiswa Kota Semarang. 

1.5.2. Institusi 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi, masukan atau 

studi komparasi dan informasi tambahan bagi institusi apabila akan melakukan 

penelitian sejenis lebih lanjut sehingga dapat menjadi acuan dalam penyempurnaan 

penelitian sejenis. 

1.5.3. Diri Sendiri 

Penulis dapat mempelajari, menganalisis, serta menerapkan pengetahuan dan 

ilmu yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan ke dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

1.6. Metodologi Perancangan 

1.6.1. User Research 

Untuk mendapatkan rentang usia target yang tepat, maka peneliti menggunakan 

metode pengumpulan data dengan menyebar kuisioner secara online dan 

melakukan wawancara. Penyebaran kuisioner dan wawancara ditujukan kepada 

kalangan mahasiswa di kota Semarang. Metode ini digunakan untuk mendapatkan 

informasi tentang kebiasaan target yang sehubungan dengan perilaku konsumtif 

yang khususnya pembelian impulsif. 

 

1.6.2. Insight 

Dari hasil riset awal yang penulis lakukan, didapatkan insight berupa : 

 Mahasiswa masih menggunakan uang orang tua untuk berbelanja 

 Perilaku impulsif dapat berakibat buruk. 

 Kesadaran melakukan pembelian impulsif untuk memenuhi keinginan yang 

tidak dibutuhkan. 

 Penyesalan membeli barang yang tidak sesuai kebutuhan. 

Untuk mendapatkan insight mendalam, akan dilakukan dengan menggunakan 

metode wawancara mendalam. Metode ini akan dilakukan kepada target 

sasaran.  
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1.6.3. Background Research 

Peneliti melakukan perancangan ini menggunakan 2 metode pengumpulan data. 

Yaitu menggunakan wawancara sebagai metode primer, dan metode sekunder 

menggunakan metode penyebaran angket, studi literatur dan pencarian di internet. 

Penyebaran angket ini diberikan kepada individu dengan rentang usia 18 – 24 

tahun. Angket ini digunakan untuk mendapatkan data informasi terkait dengan 

perilaku konsumtif. Angket ini juga digunakan untuk mendapatkan data tentang 

penyebab mereka melakukan pembelian impulsif. 

Wawancara nantinya akan dilakukan kepada target dan psikolog untuk 

megumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan impulsive buying dalam 

perilaku konsumtif. Hal tersebut guna memperkuat data dan informasi melalui 

sudut pandang dari profesional yang terkait dengan dampak dan bahaya yang 

ditimbulkan dari permasalahan perilaku konsumtif. 

Penulis menggunakan metode studi literatur yang dimana nantinya penulis akan 

mencari buku yang berkaitan dengan permasalahan impulsive buying dalam 

perilaku konsumtif. Penggunaan studi literatur juga dilakukan untuk mengetahui 

teori-teori terkait penelitian tentang impulsive buying sebagai penguat dalam 

penelitian ini. 

Dan yang terakhir penggunaan metode pencarian dan penggalian data dan 

informasi melalui internet baik dari jurnal maupun artikel mengenai topik 

permasalahan terkait dengan perilaku konsumtif dan impulsive buying yang 

tentunya akan menggunakan sumber – sumber yang dapat dipercaya dan valid. 

Selain itu, metode pengumpulan data ini dilakukan untuk mengetahui teori dan 

update berita terkini dan juga untuk mengetahui bagaimana keadaan psikologis dan 

cara pendekatan ke masyarakat. 

 

1.6.4. Initial Concept 

Berdasarkan riset yang telah dilakukan dan ditemukan insight dari permasalahan 

tersebut, penulis berencana untuk menggunakan 4 metode dalam pemecahan 

masalahnya. Setiap metode memiliki penerapan dengan sasaran dan tujuan yang 

berbeda. Dari hasil yang didapatkan melalui metode penelitian kemudian dilakukan 

analisa menggunakan what to say dan how to say, yang kemudian dibentuk strategi 

komunikasi AISAS.   



 

6 
 

Peneliti berencana menggunakan perancangan kampanye dalam upaya 

memecahkan permasalahan ini. Penggunaan strategi komunikasi AISAS tersebut 

dirasa tepat dan efektif untuk menyampaikan pesan kepada target. Rencana dan ide 

awal peneliti dalam pemilihan media adalah media yang dekat dengan target dengan 

menggunakan media sosial dan gadget. 

 

1.7.  Skema Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

         Gambar 1.7 Skema Perancangan 

            Sumber : Data Pribadi (2019) 
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1.8.  Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang Jurnal Kecenderungan Perilaku Konsumtif Remaja ditinjau dari 

Pendapatan Orang Tua Pada Siswa-Siswi SMA Kesatrian 2 Semarang (Sipunga & 

Muhammad, 2014) ini membahas hubungan perilaku konsumtif pada remaja dengan 

tingkat pendapatan orang tua, dan juga hubungan peran dari keluarga. Melalui jurnal ini 

penulis dapat mengambil informasi hubungan antara tingkat konsumtif remaja dengan 

peran orang tua. 

Penelitian tentang Pengaruh Gaya Hidup Hedonis Terhadap Perilaku Pembelian 

Impulsif Pada Mahasiswa (Nurvitria, 2015) ini membahas tentang pengaruh gaya hidup 

hedonis dengan perilaku pembelian impulsif pada mahasiswa. Dalam penelitian ini 

dijelaskan bahwa pembelian impulsif yang terjadi pada mahasiswa merupakan hasil 

pengaruh dari gaya hidup hedonis. Melalui jurnal ini penulis mendapatkan informasi 

hubungan antara gaya hidup hedonis yang dapat mempengaruhi pembelian impulsif. 

Serta melihat simpulan dan saran dalam jurnal tersebut. 

Penelitian tentang Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-

Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa (Ramadani, 2016) ini membahas 

tentang pengaruh penggunaan kartu debit dan uang eletronik terhadap pengeluaran 

mahasiswa fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Di dalam penelitian ini 

dijelaskan bahwa dengan adanya kemudahan pembayaran melalui uang elektrik (e-

money) membuat mahasiswa cenderung untuk lebih konsumtif untuk melakukan 

pengeluaran. Melalui jurnal ini, penulis mendapatkan informasi secara psikologis 

mahasiswa sebagai remaja menghadapi perkembangan teknologi pembayaran secara 

cashless dengan menggunakan uang elektronik. 

 

1.9.  Studi Komparasi 

Perancangan Desain Kampanye “Good Shopper Be Saver” untuk Mahasiswi di 

Semarang (Purnamasari, 2017) ini mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan 

informasi khususnya kepada mahasiswi mengenai berbelanja dengan cermat, untuk 

mengurangi perilaku konsumtif seseorang sebelum menjadi shoppaholic. Pesan 

kampanye ini disampaikan melalui talkshow yang diadakan dalam kampanye dimana 

media – media yang digunakan merupakan media yang cukup ditemui oleh remaja, 

seperti media sosial maupun media cetak seperti poster.  

  


