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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman yang begitu pesat tidak henti-hentinya membuat 

dunia teknologi terus mengalami suatu perubahan dari masa primitif ke modern. 

Perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini memang sudah sangat 

canggih dan pesat perubahannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan begitu 

banyaknya inovasi yang berkembang pada masa kini, terutama pada bidang 

komunikasi dan informasi. 

Di era perkembangan teknologi sejauh ini, segala sesuatu yang ingin 

diakses pada tempat tertentu dapat ditempuh dengan waktu yang cepat. 

Sekarang sudah mulai banyak diminati oleh masyarakat untuk menggunakan 

aplikasi pesan-antar makanan secara online. Prosesnya yang tergolong cepat 

dan mudah adalah salah satu faktor kemajuan teknologi. Menurut Wicaksono 

(dalam Sari, 2015) keuntungan aplikasi online bagi konsumen adalah 

menghemat biaya, barang pesanan langsung diantar ke tempat pembeli, 

pembayaran transaksi aman karena dilakukan secara online juga, dan harganya 

juga lebih bersaing. Banyaknya keuntungan yang bisa masyarakat peroleh, 

menjadikan harapan penulis supaya banyak orang yang akan melakukan 

perilaku pemesanan melalui aplikasi online tersebut. 

Menurut Setyowati (2019), berdasarkan hasil dari survei Nielsen 

Singapore Report dalam waktu tiga bulan membuktikan bahwa sebesar 58% dari 
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1,000 responden di Indonesia dengan rentan usia 18-45 tahun memilih untuk 

memanfaatkan layanan pesan-antar makanan secara online dengan berbasiskan 

aplikasi yang dilakukan melalui smartphone. Alasan utama konsumen memilih 

untuk menggunakan aplikasi online adalah karena dapat menghemat tenaga, 

menghemat waktu, terdapat promosi yang menarik, cara penggunaan yang 

praktis, terdapat potongan diskon yang menarik, terdapat banyaknya pilihan fitur, 

dapat melakukan pemesanan kapanpun, adanya daftar favorit atau best seller, 

karena lokasi toko kios yang diinginkan terlalu jauh, dan karena dapat 

menghemat ongkos. 

Namun di lain sisi masih terdapat 42% responden tidak menggunakan 

layanan pesan-antar makanan secara online. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

ternyata masih banyak masyarakat yang tidak melakukan pemesanan makanan 

secara online, padahal ada begitu banyak manfaat yang bisa diperoleh 

konsumen ketika melakukan pemesanan makanan melalui aplikasi online, 

sehingga permasalahan ini muncul untuk penulis teliti. 

Penulis telah melakukan wawancara pada tanggal 17 April 2020 dengan 

tiga orang subjek, yaitu MK, RS, dan PP dari Kota Semarang yang lebih tepatnya 

berlokasi di Tembalang untuk memperoleh informasi mengenai motivasi membeli 

makanan melalui aplikasi online. Subjek pertama adalah MK berumur 27 tahun, 

mengatakan demikian: 

“Dulu pasti pergi keluar naik motor muter-muter komplek kalau setiap kali 
mau makan. Sekarang karena waktu sudah mepet dengan urusan 
pekerjaan, jadi dengan adanya aplikasi yang bisa membawakan makanan 
sampai ke tangan saya dengan mudah, ya kenapa tidak saya gunakan? 
Jujur dengan aplikasi ini saya jadi sangat terbantu, karena tidak ribet, 
harganya terjangkau, dan tidak memerlukan waktu atau tenaga ekstra. 
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Saya sebelumnya tidak tahu kalau ternyata ada aplikasi seperti ini, tapi 
setelah sekali duakali menggunakan saya sekarang rutin karena untuk 
saat ini ternyata saya benar-benar membutuhkannya.” 

MK mengatakan bahwa dirinya setiap kali ingin makan, harus pergi keluar 

berkeliling dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari makanan. 

Kesibukannya dalam pekerjaan membuat subjek mengalihkan kebiasaan itu 

dengan menggunakan aplikasi yang menurutnya benar-benar subjek butuhkan. 

Cara penggunaannya yang terbilang praktis, harga terjangkau, dan tidak 

memakan waktu serta tenaga ekstra, membuat subjek semakin termotivasi untuk 

membulatkan perilaku pemesanan makanan menggunakan aplikasi online ini 

secara rutin. 

Subjek berikutnya yang penulis wawancarai adalah RS yang berusia 26 

tahun, mengatakan demikian: 

“Saya sudah menjadi pengguna sejak sekitar 2 tahun yang lalu. 
Pekerjaan saya rangkap mas, apalagi harus di depan komputer terusan 
selama 8 jam, jadi tidak ada waktu untuk kesana kemari kalau sedang 
bekerja. Nah kalau merasa lapar saat bekerja, biasanya saya langsung 
pesan lewat aplikasi ini ya karena terpaksa mas, saya kan belum punya 
istri yang bisa bawain makanan tiap hari, hehehe.... Tapi ternyata banyak 
promo dan diskonnya juga, jadi sekarang malah tambah sering pesan 
deh….” 

Hasil dari wawancara dengan RS yaitu dapat diketahui bahwa subjek 

telah berlangganan menggunakan aplikasi online sejak sekitar tahun 2018. 

Pekerjaannya yang rangkap dan mengharuskan untuk tetap berada di depan 

komputer selama 8 jam membuat subjek menjadi tidak dapat beranjak dari 

tempatnya. Dengan nada yang sedikit bercanda, subjek mengaku terpaksa 

memesan makanan melalui aplikasi online ini saat sedang lapar karena alasan 

subjek belum memiliki istri yang dapat membawakannya makanan setiap hari. Di 

samping itu, oleh karena alasan banyaknya promo dan diskon yang tersedia 



4 
 

 
 

membuat subjek termotivasi untuk lebih sering melakukan perilaku pemesanan 

makanan pada aplikasi tersebut.  

Penulis juga mendapatkan informasi tambahan dari wawancara subjek 

PP yang berusia 28 tahun dengan mengatakan demikian: 

“Gue sih simpel bro, gua kan hobby-nya main game nih, tapi karna males 
jalan aja. Jaraknya jauh, makan bensin juga, belum ntar antrian panjang. 
Lagian aplikasi ini udah top lah menurutku, karna perkembangan jaman 
semakin kesini semakin dipermudah. Fitur yang ada di aplikasi ini pun 
komplit, gak ribet, bisa semua umur pake. Banyak potongan harga, 
banyak promo, banyak pilihan kategori makanan yang kita inginkan saat 
itu, ada pilihan daftar menu favorit atau best selling, bisa cash, bisa tunai, 
praktis, hemat waktu, hemat bensin. Itung-itung semua layanan 
keperluanmu untuk makan sudah bisa dicukupin deh lewat ongkos ke 
tukang antarnya kan. Win-win solution sih kalau menurutku. Dan ternyata 
benar kan tandanya banyak juga fitur layanan lain. Itu berarti keuntungan 
kita sebagai pengguna sudah terbayarkan dengan baik. Gue yakin 
beberapa tahun ke depan semua orang dan sistemnya bakal pake 
aplikasi kayak beginian.” 

Subjek yang hobby bermain game mengaku memberikan alasan awal 

melakukan perilaku pemesanan makanan lewat aplikasi tersebut oleh karena 

malas berjalan, jarak tempuh yang jauh, antrian yang panjang, dan memerlukan 

biaya yang lebih. Berbagai macam fitur penunjang lainnya yang dianggap sudah 

baik dan komplit ini menjadi alasan lanjutan yang subjek berikan. Subjek 

beranggapan bahwa tidak ada rasa keberatan dengan biaya ongkos yang 

diperlukan karena kenyamanan pengguna sudah terbayarkan dalam proses 

pemesanannya. Menurut subjek dengan perkembangan zaman yang pesat, pada 

akhirnya nanti seluruh masyarakat akan termotivasi untuk menggunakan sistem 

seperti aplikasi tersebut. 

Dapat penulis simpulkan dari wawancara tersebut bahwa cara 

penggunaan yang praktis, keterjangkauan harga, banyaknya tawaran promo dan 
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diskon yang menarik, banyaknya pilihan fitur, menghemat ongkos, serta 

menghemat waktu dan tenaga adalah merupakan suatu keuntungan bagi para 

penggunanya sehingga membulatkan keputusan banyak orang untuk melakukan 

perilaku pemesanan makanan melalui aplikasi online. 

Schiffman (2008) menjelaskan bahwa individu dapat memilih berbagai 

macam perilaku pemesanan, dan sebelum melakukan pembelian suatu produk 

biasanya konsumen mencari terlebih dahulu informasi yang berkaitan dengan 

produk tersebut termasuk harga maupun proses pencapaiannya. Menurut Engel, 

Blackwell, dan Miniard (2001) dalam melakukan suatu perilaku pembelian secara 

online maka konsumen akan mempertimbangkan produk, harga, pelayanan, dan 

lokasi. 

Banyak sekali faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan 

perilaku pemesanan makanan. Menurut Kotler & Armstrong (dalam Isa, 2019) 

selain dari faktor eksternal yang disebabkan oleh keadaan lingkungan, yaitu 

budaya, sosial, dan pribadi; perilaku pemesanan ini juga dipengaruhi oleh faktor 

internal yang berkaitan pada kondisi psikologis, yaitu motivasi, persepsi, 

pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Kotler dan Armstrong (2008) berpendapat 

bahwa salah satu variabel individual yang berpengaruh secara langsung pada 

perilaku pemesanan seseorang atas suatu produk adalah motivasi membeli. 

Setiadi (dalam Sumiati, 2014) menyimpulkan motivasi membeli sebagai keadaan 

di dalam diri seseorang untuk mendorong individu melakukan suatu pembelian 

tertentu.  
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Temuan terdahulu yang berjudul “Hubungan Motivasi Membeli Dengan 

Keputusan Pembelian Produk Motor Merek Yamaha di Kecamatan Tanggulangin 

Sidoarjo” yang diteliti oleh Wakhid Hayah (2015) dan temuan yang sama dengan 

judul "Motivasi Konsumen dan Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian 

di WILD" oleh Kevin Yonathan Harry Miauw (2016), menyatakan bahwa motivasi 

pada konsumen dapat memicu dorongan konsumen untuk melakukan perilaku 

pembelian yang sebagaimana makin tinggi motivasi membeli pada konsumen 

maka akan semakin tinggi juga tingkat perilaku seorang individu. 

Temuan lain yang berjudul "Analisis Perilaku Konsumen Dalam 

Melakukan Online Shopping di Kota Makassar" yang diteliti oleh Okta Nofri 

(2018), menyatakan bahwa faktor kebudayaan, sosial, kepribadian, dan 

psikologis berpengaruh positif dan signifikan dalam perilaku membeli secara 

online. 

Ketiga riset penelitian tersebut memiliki perbedaan fokus objek yang 

dibeli, dan belum ada penelitian mengenai hubungan motivasi membeli dengan 

perilaku pemesanan makanan melalui aplikasi online. Berdasarkan 

permasalahan di atas maka rumusan masalah penelitian adalah "apakah ada 

hubungan antara motivasi membeli dengan perilaku pemesanan makanan 

melalui aplikasi online?" 
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1.2. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara motivasi membeli dengan perilaku 

memesan makanan melalui aplikasi online. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

1.3.1.  Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu manfaat tertentu 

dan memberikan sumbangan ide maupun pemikiran yang secara ilmiah pada 

perkembangan ilmu Psikologi, terutama pada Psikologi Konsumen. 

1.3.2.  Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada 

masyarakat tentang hubungan antara motivasi membeli dan perilaku memesan 

makanan melalui aplikasi online. 


