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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada zaman sekarang ini, pengaruh perkembangan era globalisasi 

dan modernisasi dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. 

Majunya teknologi dan arus informasi membuat masyarakat Indonesia lebih 

terbuka pada pengetahuan global. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) semakin bekembang bukan hanya memberikan layanan 

dan kemudahan mendapat informasi, namun juga dimanfaatkan sebagai 

media komunikasi pemasaran berbasis digital, sehingga terciptalah 

marketplace. 

Marketplace merupakan pihak perantara yang mengakomodasi pihak 

penjual dan pihak pembeli di dalam dunia maya. Dengan adanya 

marketplace, telah banyak merubah dalam proses jual beli. Jika dalam suatu 

jual-beli penjual dan pembeli bertemu, namun jika dengan marketplace 

mereka tidak perlu bertemu, mereka berinteraksi melalui internet maupun 

dengan komunikasi melalui telepon. Hingga akhirnya manusia merasakan 

kemudahan tersebut dan seiring berjalannya waktu semakin banyak yang 

memanfaatkan transaksi online tersebut. 

Pertumbuhan marketplace di Indonesia meningkat dari tahun ke 

tahun. Hal tersebut juga secara tidak langsung membawa fenomena baru 

ataupun gaya hidup baru di kalangan masyarakat yang suka memanfaatkan 
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internet. Tak hanya sekedar untuk mencari informasi dan chatting, 

masyarakat kini menjadikan internet terlebih lagi marketplace sebagai 

bagian dari gaya hidup mereka. Perilaku konsumtif dari puluhan juta orang 

kelas menengah di Indonesia menjadi alasan mengapa marketplace di 

Indonesia akan terus berkembang. Kegemaran masyarakat berbelanja online 

menjadi pemicu maraknya perusahaan marketplace di Indonesia. Maraknya 

marketplace tersebut membuat konsumen memiliki banyak alternatif tempat 

untuk berbelanja di online shop daripada berkunjung ke toko secara 

langsung untuk membeli barang yang mereka inginkan. Di Indonesia 

sendiri, ada beberapa perusahaan marketplace diantaranya adalah Shopee, 

Blibli, Tokopedia, Lazada, JD.ID, Bukalapak, dan masih banyak perusahaan 

lainnya.  

Lembaga riset asal Inggris, Merchant Machine, merilis daftar 

sepuluh negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. 

Indonesia memimpin jajaran negara lainnya dengan pertumbuhan 78 persen 

pada tahun 2018 (Kata Data). 
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Gambar 1.1 Sepuluh Negara dengan Pertumbuhan E-Commerce Tercepat Tahun 2018 

Sumber: databoks.katadata.co.id/ Indonesia jadi negara dengan pertumbuhan e-

commerce tercepat di dunia 

Berdasarkan Gambar 1.1, menurut Melissa Ries (General Manager 

Asia Pasifik dan Jepang, TIBCO Software) ada empat faktor utama yang 

berkontribusi terhadap pertumbuhan cepat e-commerce di Indonesia. 

Pertama, peningkatan penetrasi telepon pintar. Kedua, kelas menengah yang 

berkembang dengan pendapatan yang lebih besar. Ketiga, investasi asing 

dalam platform e-commerce oleh perusahaan terkemuka dari Tiongkok dan 

Barat, khususnya melalui joint ventures atau hubungan mitra yang 

signifikan seperti misalnya investor Tokopedia yaitu Alibaba Group, 

Softbank Vision, Sequoia Capital perusahaan modal ventura yang paling 

aktif di Indonesia. Keempat, derasnya evolusi infrastruktur pembayaran 

seperti OVO, Dana, Doku dan lain-lain yang memungkinkan konsumen 

tanpa rekening bank untuk melakukan pembelian online. 

Perilaku berbelanja online sudah menjadi kebiasaan banyak orang, 

terutama bagi mahasiswi di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Apalagi 
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Indonesia merupakan pasar marketplace terbesar di Asia Tenggara. 

Mengingat mahasiswi Angkatan 2018-2021 masih termasuk golongan 

Generasi Millenial, maka tidak heran jika bermain gadget dan browsing 

adalah kegemarannya. 

Generasi Millenial atau yang biasa disebut dengan generasi Y ini 

lahir pada tahun 1980 sampai awal 2000-an. Jadi bisa dikatakan generasi 

millennial adalah generasi muda masa kini yang saat ini berusia sekitar 15-

34 tahun. Kisaran usia tersebut sesuai dengan rata-rata usia mahasiswa yang 

sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yaitu sekitar 18-34 tahun 

(Hidayatullah dkk, 2018). Sebagai generasi millennial yang gemar belanja, 

mahasiswi pasti lebih update mengenai berbelanja di online shop.  Apalagi 

saat ini di tengah pandemi Covid-19, kebanyakan mereka menghabiskan 

waktunya di depan gadget yang tidak lain untuk mencari informasi seputar 

shopping. 

Di marketplace banyak sekali penawaran dan kemudahan, jadi tidak 

menutup kemungkinan pasti konsumen pernah mengalami impulsive buying 

(pembelian tak terencana). Di era modern ini, impulsive buying atau yang 

biasa disebut pembelian tak terencana di marketplace merupakan perilaku 

konsumen yang menarik bagi perusahaan online saat ini. Impulsive buying 

merupakan perilaku dimana orang tersebut tidak merencanakan sesuatu 

dalam belanja. Menurut Utami (2014), pembelian tidak terencana 

merupakan suatu tindakan yang dibuat tanpa perencanaan sebelumnya, atau 

keputusan pembelian terjadi saat berada dalam suatu toko atau online shop. 
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Pembelian tidak terencana ini terjadi dikarenakan adanya stimulus atau 

rangsangan yang terjadi saat berada dalam sebuah toko atau saat sedang 

melihat online shop, hal tersebut dapat terjadi karena beberapa hal seperti 

contoh beberapa variabel yang ingin penulis teliti pada penelitian ini yaitu, 

Potongan Harga, Citra Merek, dan Promosi. 

Potongan harga merupakan salah satu variabel yang dapat 

mempengaruhi impulsive buying. Menurut Kotler dan Keller (2012:536) 

menjelaskan bahwa potongan harga (diskon) merupakan pemberian yang 

dilakukan perusahaan untuk pembayaran lebih cepat, pembelian dalam 

jumlah besar, dan pembelian di luar musim. Sebagian perusahaan membuat 

modifikasi terhadap harga dengan menyesuaikan harga mereka dan 

memberikan potongan harga serta insentif untuk kegiatan pembayaran. 

Penetapan potongan harga menjadi modus operandi bagi perusahaan yang 

menawarkan produk atau jasa. 

Selain potongan harga, citra merek juga merupakan salah satu 

variabel yang dapat mempengaruhi impulsive buying. Faktor utama yang 

dicari konsumen dalam membeli suatu produk adalah adanya label atau 

merek yang dilekatkan dalam suatu produk ataupun jasa yang berkualitas, 

handal, serta awet akan selalu dicari oleh konsumen yang memiliki daya 

beli yang baik. Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak merupakan Top 3 

perusahaan marketplace di Indonesia, itu berarti citra mereknya memiliki 

reputasi yang baik di Indonesia, dan kepercayaan konsumen terhadap Top 3 

perusahaan marketplace tersebut pun juga tinggi. 
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Untuk menghadapi persaingan antar perusahaan marketplace, 

perusahaan melakukan aktivitas komunikasi pemasaran yang mendorong 

terjadinya impulsive buying jika terdapat adanya promosi atau penawaran 

khusus saat membuka aplikasi marketplace. Umar berpendapat (dalam 

Rusmini, 2013:74) promosi adalah insentif jangka pendek untuk 

meningkatkan pembelian atau penjualan suatu produk dan jasa dimana 

pembelian atau penjualan suatu produk dan jasa dimana pembelian 

diharapkan sekarang juga. Promosi mempunyai sejumlah manfaat dengan 

promosi produsen dapat menerapkan program ke beberapa segmen 

konsumen serta bermanfaat mempromosikan kesadaran konsumen yang 

lebih besar terhadap harga. 

Tempat tinggal juga bisa berpengaruh terhadap perilaku impulsive 

buying. Bagi mahasiswa yang tinggal dengan orangtua mungkin mereka 

akan lebih sering untuk melakukan pembelanjaan yang tidak direncanakan 

di marketplace. Sedangkan, bagi mahasiswa yang tidak tinggal dengan 

orang tua atau tinggal di kosan mereka sudah diberikan pendapatan yang 

tetap setiap bulannya ,sehingga mereka harus membatasi pembelanjaan. 

 Fenomena tentang adanya perkembangan marketplace yang 

semakin meningkat di Indonesia ini membuat penulis mempunyai keinginan 

untuk menulis penelitian ini. Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini yaitu: 

(1) penggabungan beberapa variabel ke dalam model, (2) ingin mengetahui 

pengaruh tempat tinggal terhadap perilaku impulsive buying. Berdasarkan 

uraian di atas, dengan ini peneliti ingin meneliti dengan judul Pengaruh 
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Potongan Harga, Citra Merek, dan Promosi terhadap Perilaku 

Impulsive Buying di Marketplace (Survei pada mahasiswa Program 

Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi 

Angkatan 2018-2021).  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggapan mengenai Potongan Harga, Citra Merek, Promosi, 

dan Impulsive Buying di Program Studi Ekonomi Pembangunan 

Universitas Siliwangi Angkatan 2018-2021? 

2. Bagaimana pengaruh Potongan Harga, Citra Merek, Promosi, dan 

Tempat Tinggal secara parsial terhadap Impulsive Buying di 

marketplace pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan 

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Angkatan 2018-2021? 

3. Bagaimana pengaruh Potongan Harga, Citra Merek, Promosi, dan 

Tempat Tinggal secara bersama-sama terhadap Impulsive Buying di 

marketplace pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan 

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Angkatan 2018-2021? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, dapat 

ditetapkan tujuan dari penelitian ini, antara lain: 
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1. Untuk mengetahui tanggapan mengenai Potongan Harga, Citra Merek, 

Promosi, dan Impulsive Buying di Program Studi Ekonomi 

Pembangunan Universitas Siliwangi Angkatan 2018-2021. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Potongan Harga, Citra Merek, Promosi dan 

Tempat Tinggal secara parsial terhadap perilaku Impulsive Buying di 

marketplace pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan 

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Angkatan 2018-2021. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Potongan Harga, Citra Merek, Promosi, 

dan Tempat Tinggal secara bersama-sama terhadap perilaku Impulsive 

Buying di marketplace pada mahasiswa Program Studi Ekonomi 

Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Angkatan 2018-

2021. 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Dapat memperdalam pemahaman khususnya tentang pengaruh 

potongan harga, citra merek, dan promosi terhadap impulsive buying di 

marketplace yang diteliti sehingga menambah wawasan dan pengetahuan. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan dan 

informasi dam melakukan penelitian lanjutan mengenai impulsive buying. 
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3. Bagi Pelaku Usaha 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

pelaku usaha mengenai pengaruh potongan harga, citra merek, dan promosi 

terhadap impulsive buying di marketplace. 

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian 

1.5.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Program Studi Ekonomi 

Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. 

1.5.2 Jadwal Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada semester genap pada tahun ajaran 

2021/2022 dengan perkiraan pelaksanaan pada bulan September 2021 

sampai bulan April 2022. Jadwal pelaksanaan penelitian ini digambarkan 

dengan tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian 

No. 
Nama 

Kegiatan 

Tahun 2021 Tahun 2022 

Oktober November Desember Januari Februari Maret April 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pengajuan 

judul 
                           

2. Pembuatan 

proposal 

usulan 

penelitian 

                           

3. Pendaftaran 

sidang usulan 

penelitian 
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4. Sidang usulan 

penelitian 

                           

5. Revisi usulan 

penelitian 
                           

6. Penyusunan 

skripsi dan 

bimbingan 

                           

7. Sidang 

skripsi dan 

komprehensif 

                           

8. Revisi skripsi                            


