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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada era globalisasi seperti sekarang ini dengan majunya tekhnologi 

yang semakin berkembang di Dunia termasuk Indonesia,  perusahaan mulai 

melakukan pemasaran produknya yang berupa barang maupun jasa 

menggunakan media elektronik untuk menjadikan salah satu strategi 

perusahaan memperkenalkan produknya kepada konsumen. Dengan cara ini 

dinilai mampu meningkatkan penjualan dan merupakan cara memasarkan 

produk yang dianggap paling praktis karena dapat meminimalisir pengeluaran 

biaya dalam mempromosikan produknya dan cukup dapat menjangkau 

konsumen pengguna internet. Sehingga antara perusahaan dan konsumen tidak 

perlu bertatap muka, kedua pihak dapat berinteraksi dengan tekhnologi yang 

ada saat ini. Jadi pemasaran online sangat membantu secara signifikan pada 

proses promosi produk perusahaan jika dilihat persaingan yang semakin ketat. 

E-Commerce merupakan suatu istilah yang memiliki arti 

”perdagangan elektronik”. Awalnya, perdagangan elektronik merupakan 

aktivitas perdagangan yang memanfaatkan transaksi komersial, misalnya 

mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian secara elektronik. 

Kemudian berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang 

lebih tepat yaitu “perdagangan web” (pembelian barang dan jasa melalui World 

Wide Web). Pada awalnya ketika web mulai terkenal di masyarakat pada 1994, 

banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah 
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sektor ekonomi baru. Sehingga Antara pada era 1998 dan 2000 banyak bisnis 

di AS dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. 

E-commerce, atau Electronic Commerce merupakan salah satu 

teknologi yang berkembang pesat dalam dunia bisnis dan per-internet-an. 

Penggunaann sistem E-commerce, sebenarnya dapat menguntungkan banyak 

pihak, baik pihak konsumen, maupun pihak produsen dan penjual (retailer). 

Misalnya bagi pihak konsumen, menggunakan E-Commerce dapat membuat 

waktu berbelanja menjadi singkat. Selain itu, harga barang-barang yang dijual 

melalui E-Commerce biasanya lebih murah dibandingkan dengan harga di 

toko, karena jalur distribusi dari produsen barang ke pihak penjual lebih 

singkat dibandingkan dengan toko konvensional.  

Melalui e-commerce, pemasaran kepada konsumen pada umumnya 

beroperasi berdasarkan prinsip pemasaran ke massa dan pemasaran ke bisnis, 

terutama menyibukkan diri dengan masalah untuk membangun tenaga 

pemasaran yang terbaik. E-commerce merupakan terobosan baru dalam dunia 

informasi, karena dapat memberikan suatu informasi dalam bentuk lebih 

menarik, menyenangkan dan online setiap saat tanpa batas waktu, asalkan 

semua perangkat tekhnologi memenuhi. Berkaitan dengan itu, perusahaan yang 

sudah maju dan berkembang menjadikan objek dalam penerapan pemasaran 

melalui e-commerce.  

Hampir setiap individu menggunakan internet dalam kehidupan 

seharinya, konsumen saat ini sangat mudah untuk mengakses internet karena 

dengan berkembangnya tekhnologi bahkan bisa diakses dengan menggunakan 
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Mobile Phone yang sudah sangat canggih pada saat ini. Hampir setiap orang 

sekarang di Indonesia telah menjadikan internet sebagai kebutuhan sehari-hari. 

Survei yang diselenggarakan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa jumlah pengguna internet 3 tahun 

terakhir di Indonesia, tahun 2011 sebanyak 55 juta orang, tahun 2012 sebanyak 

63 juta orang dan ditahun 2013 mencapai 82 juta orang. Hal ini membuktikan 

bahwa setiap tahun pengguna internet di indonesia selalu meningkat. Pada 

tahun 2014, angka itu diprediksi naik sekitar 107 juta orang dan pada tahun 

2015 juga diprediksi akan meningkat menjadi 139 juta. Dapat dilihat pada 

gambar 1.1 sebagai berikut: 

 

Gambar 1.1 

Data pengguna internet di indonesia setiap tahun 

 

Sumber: (http://tekno.kompas.com) 
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Kemajuan tekhnologi telah dimanfaatkan bagi para perusahaan untuk 

menjalankan usahanya sehingga mengakibatkan persaingan antar sejenis 

produk yakni pakaian.  Berikut beberapa situs online yang sering dikunjungi 

oleh konsumen yang dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut: 

tabel 1.1 

Data situs belanja online yang sering dikunjungi pengguna konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan menggunakan strategi pemasaran yang secara online (e-

commerce) dengan memanfaatkan internet yang saat ini semakin populer 

dikalangan konsumen. Sehingga perusahaan berharap dapat mempengaruhi 

konsumen dalam melakukan keputusan pembelian terhadap produknya. Selain 

itu, perusahaan sebagai owner online shop (penjual) memberikan pelayanan yang 

terbaik bagi konsumen jika ingin mendapatkan konsumen karena berbelanja online 

kini mulai jadi gaya hidup bagi masyarakat indonesia. 

Gaya hidup pada dasarnya merupakan suatu perilaku yang 

mencerminkan masalah apa yang sebenarnya yang ada di alam pikir pelanggan 

yang cenderung berbaur dengan berbagai hal yang terkait dengan masalah 

No. Nama situs 

1. www.berniaga.com 

2. www.tokobagus.com 

3. www.kaskus.com 

4. www.bukalapak.com 

5. www.multyply.com 

6. www.blibli.com 

7. www.dmarket.com 

8. www.bhineka.com 

9. www.pepaya.com 

10. www.tokojb.com 

http://www.berniaga.com/
http://www.tokobagus.com/
http://www.kaskus.com/
http://www.bukalapak.com/
http://www.multyply.com/
http://www.blibli.com/
http://www.dmarket.com/
http://www.bhineka.com/
http://www.pepaya.com/
http://www.tokojb.com/
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emosi dan psikologis konsumen. Disini mungkin inventaris psikografis 

konsumen terbaik yang dikembangkan adalah skema klasifikasi gaya hidup 

VALS (Value And Life Style) yang dikembangkan oleh Stanford Research 

Institute (SRI). Selama bertahun-tahun VALS telah banyak dipergunakan oleh 

korporasi AS untuk mensegmen pasar dan menuntun mereka dalam 

pengembangan strategi iklan serta produk. 

SRI mengembangkan dua inventarisasi psikografis yang saat ini 

dipergunakan oleh perusahaan. pertama, yang disebut VALS 1, didasarkan atas 

teori motivasi dan pengembangan psikologi secara khusus teori hierarki 

kebutuhan maslow.  Pendekatan kedua, yang disebut VALS 2, dirancang 

secara khusus untuk mengukur pola pembelian konsumen.  

Mowen dan Minor (2002:288), Dimensi pertamaidentitas diripara 

peneliti VALS 2 mengidentifikasi tiga orientasi konsumen yang berbeda. 

Orang yang berorientasi pada “prinsip” membentuk pilihan konsumen 

berdasarkan kepercayaan mereka bukannya pada perasaan, peristiwa yang akan 

terjadi pada mereka, atau keinginan untuk memperoleh persetujuan orang lain. 

Orang yang berorientasi pada “status” membentuk pilihan konsumen 

berdasarkan persepsi apakah orang lain akan menyetujui pembelian mereka. 

Terakhir, orang yang berorientasi pada “tindakan” membuat keputusan 

pembelian berdasarkan keinginan mereka akan aktivitas, memperoleh variasi, 

dan mengambil risiko. 

Pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan pembelian 

suatu produk diawali oleh adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan 
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keinginan yang oleh Assael disebut need arousal. Selanjutnya jika sudah 

disadari adanya kebutuhan dan keinginan, maka konsumen akan mencari 

informasi mengenai keberadaan produk yang diinginkannya. Proses pencarian 

informasi ini akan dilakukan dengan mengumpulkan semua informasi yang 

berhubungan dengan produk yang diinginkan. 

Sangat besar sekali manfaatnya bagi pemasar bila memahami gaya 

hidup konsumen. Terdapat empat manfaat yang bisa diperoleh oleh pemasar 

dari pemahaman gaya hidup konsumen. Pertama, pemasar dapat menggunakan 

gaya hidup konsumen untuk melakukan segmentasi pasar sasaran. Kedua, 

pemahaman gaya hidup konsumen juga akan membantu dalam memposisikan 

produk di pasar dengan menggunakan iklan. Ketiga, jika gaya hidup telah 

diketahui, maka pemasar dapat menempatkan iklan produknya pada media-

media yang paling cocok. Keempat, mengetahui gaya hidup konsumen, berarti 

pemasar bisa mengembangkan produk sesuai dengan tuntutan gaya hidup 

mereka. 

Keunggulan yang ditawarkan dunia online menjadikan jual-beli 

pakaian lewat internet tidak pernah sepi karena berjualan dan berbelanja online 

kini mulai jadi gaya hidup masyarakat di Indonesia. Kecilnya biaya yang 

dibutuhkan untuk berjualan dan berbelanja, serta kemudahan mendapatkan 

tempat-tempat belanja di Web menjadi tempat dagang. 

Gaya hidup mahasiswa sekarang ini sudah tidak asing lagi dalam 

penggunaan media internet dapat memudahkan mahasiswa dalam mencari 

informasi baik berupa barang atau jasa yang mereka butuhkan. Waktu yang 
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dibutuhkan mahasiswa untuk berbelanja pakaian secara online lebih efektif, 

karena tidak menghabiskan banyak waktu dalam berbelanja. Hanya menghadap 

komputer/laptop lalu browsing sambil belanja online konsumen dapat 

berbelanja dengan santai dalam memilih produk yang tersedia di dalam toko 

online. 

Dari latar belakang yang dikemukakan maka penelitian ini mencoba 

untuk meneliti hal tersebut yaitu dengan mengambil topik yang berkaitan 

dengan ”analisis gaya hidup pembeli pakaian secara online (studi pada 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah malang)”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini membatasi pengukuran gaya hidup dengan 

menggunakan sistem VALS 2 (Value And Life Style 2) dengan variabel prinsip, 

status, dan tindakan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Bagaimanakah gaya hidup (Value and Life Style 2: Prinsip, Status, dan 

Tindakan) pembeli pakaian secara online pada mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang 

hendak dicapai adalah: 
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Untuk mengetahui analisis gaya hidup (Value And Life Style 2: 

Prinsip, Status, dan Tindakan) pembeli pakaian secara online pada mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau 

referensi sekaligus sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam 

melakukan penelitian objek atau masalah yang sama. 


