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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belanja merupakan aktifitas yang menyenangkan bagi banyak orang dan 

tidak terbatas pada kaum perempuan tetapi laki-laki juga. Hasil survey terbaru dari 

Nielsen (dalam Viva News) mengenai tren belanja tahun ini. Pada tahun ini, wanita 

yang berbelanja hanya 74%, sedangkan sisanya 26% dilakukan kaum pria. "Satu dari 

empat pembelanja utama adalah pria," kata Associate Director Retailer Services di 

Nielsen, Feby Ramaun, dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 21 Juni 2011. 

"Kondisi ini naik jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 19%." (Umi, 

2011). 

Diantara motivasi berbelanja adalah untuk memenuhi kebutuhan dan 

perolehan informasi. Namun seiring dengan mulai berubahnya makna berbelanja saat 

ini, turut pula berubah motivasi berbelanja seseorang. Berbelanja dianggap sebagai 

kegiatan menghabiskan uang untuk menghilangkan kebosanan dan mencari 

kesenangan belaka. Individu melakukan pembelian tanpa memperdulikan apakah 

barang-barang yang dikonsumsi benar-benar dibutuhkan atau tidak. Karena manusia 

dalam perilaku membelinya saat ini bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan pokok 

atau kebutuhan tingkat satu mereka melainkan untuk memenuhi kebutuhan tingkat 

dua dan seterusnya yang terkadang kurang penting. Belanja menjadi alat pemuas 

keinginan akan barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, akan tetapi 

karena pengaruh trend atau mode yang tengah berlaku, maka mereka merasa suatu 

keharusan untuk membeli barang-barang tersebut. Menurut para pembelanja dan para 

pengamat mengatakan bahwa berbelanja dapat menjadi segalanya bagi semua orang. 

Berbelanja dapat meringankan perasaan kesepian dan menghilangkan kebosanan; 

berbelanja dapat memberikan pelarian, memenuhi fantasi, meredakan depresi ( The 

Wall Street Journal dalam Engel 1995:202 ). 
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Menurut Kotler dan Amstrong (2003:203), perilaku konsumen dapat 

dipahami melalui rangsangan pemasaran dan lingkungan yang masuk kedalam 

kesadaran pembeli serta karakteristik pembeli dan proses pengambilan keputusannya 

yang kemudian menghasilkan keputusan pembelian tertentu. 

Meningkatnya kecenderungan orang untuk berbelanja di supermarket atau 

mal mendorong terjadinya pembelian secara tiba-tiba atau pembelian impulsif, 

sebagai contoh, ketika sedang jalan-jalan di mal seseorang melihat ada pakaian 

model baru yang terpajang bagus di etalase, supaya dirinya dinilai sebagai sosok 

yang selalu up to date, akhirnya memutuskan membeli meskipun ketika berangkat 

dari rumah tidak ada rencana untuk membeli pakaian. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa produk-produk yang ditawarkan mampu memberikan pengaruh secara 

psikologis bagi kehidupan pembelinya. 

Pembelian tidak terencana dalam toko merupakan salah satu faktor 

perhatian para pemasar atau produsen. Loudon dan Bitta (1993:567) membuktikan 

bahwa di pusat perbelanjaan sedikitnya satu produk dibeli tanpa perencanaan yang 

disebut dengan pembelian impusif. Para pecandu belanja ini akan membeli dan terus 

membeli tanpa kontrol sehingga disebut sebagai pembeli yang impulsif. 

Kotler dan Amstrong (2001:368) mengungkapkan bahwa dalam 

supermarket biasa, yang menyimpan 15.000 hingga 17.000 barang, pada umumnya 

seorang pembeli akan melewati 300 barang per menit dan 53% dari seluruh 

pembelian dilakukan secara mendadak. 

Pembelian impulsif adalah pembelian yang tidak direncanakan secara 

khusus (Loudon & Bitta, 1993). Sedang Rook (dikutip Engel et al, 1994:203) 

menyatakan bahwa pembelian impulsif adalah pembelian tanpa perencanaan yang 

diwarnai oleh dorongan kuat untuk membeli yang muncul secara tiba-tiba dan 

seringkali sulit untuk ditahan, yang dipicu secara spontan saat berhadapan dengan 

produk, serta adanya perasaan menyenangkan dan penuh gairah. Pada pembelian 

impulsif, konsumen memiliki perasaan yang kuat dan positif terhadap suatu produk, 

hingga akhirnya konsumen memutuskan untuk membeli, tanpa konsumen 
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memikirkannya terlebih dahulu, dan memperhitungkan konsekuensi yang 

diperolehnya. 

Sedangkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembelian impulsif 

yaitu: karakteristik produk, karakteristik pemasaran dan karakteristik konsumen yang 

terdiri dari kepribadian konsumen, sosio-ekonomi dan demografis (Loudon dan Bitta, 

1993:569). Hawkkins dkk (1986) menyatakan bahwa kepribadian konsumen 

mengarahkan dirinya pada perilaku yang berbeda dalam setiap hal sehingga setiap 

individu cenderung memilih produk yang sesuai dengan kepribadiannya. 

Sedangkan karakteristik sosio-ekonomi yang dihubungan dengan tingkat 

pembelian impulsif salah satunya adalah uang saku. Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Djudiyah dan Hadipranata (Jurnal Psikodinamik, vol 3 no 2, 2001) 

mengenai Hubungan Antara Pemantauan Diri, Harga Diri Dan Uang Saku Dengan 

Pembelian Impulsif Pada Remaja. Hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan dan positif antara materialisme (rx1y-sisa x = 0,352; p = 0,000) dan uang 

saku (rx4y-sisa x = 0,107; p = 0,036) dengan pembelian impulsif. Artinya semakin 

tinggi materialisme maka akan semakin tinggi pula pembelian impulsif. Begitu pula 

pada uang saku, semakin tinggi uang saku maka semakin tinggi pembelian impulsif. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin besar penghasilan atau uang saku 

yang diterima remaja baik dari orang tua maupun kerja sambilan akan semakin 

menambah kecenderungan mereka untuk membeli berbagai macam produk bahkan 

produk dengan harga mahal, sehingga mereka cenderung melakukan pembelian 

impulsif. 

Selanjutnya karakteristik demografis yang mempengaruhi pembelian 

impulsif salah satunya adalah gender. Penelitian yang dilakukan oleh Dittamar dkk 

(dalam skripsi Fikrah, 2009), diketahui bahwa secara umum perempuan lebih sering 

membeli secara impulsif dibandingkan laki-laki. Hal ini didukung oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Djudiyah dan Hadipranata (Jurnal Psikodinamik, vol 3 no 2, 

2001) menunjukkan bahwa ada perbedaan pembelian impulsif yang sangat signifikan 

ditinjau dari jenis kelamin. Perempuan cenderung melakukan pembelian impulsif 

lebih tinggi dibanding laki-laki. 
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Pada faktor karakteristik pemasaran/marketing yang mempengaruhi adalah 

distribusi massa pada self service outlet terhadap pemasangan iklan besar-besaran 

dan material yang akan didiskon dan posisi barang yang dipamerkan serta lokasi toko 

yang menonjol turut mempengaruhi pembelian impulsif. Hal ini berhubungan dengan 

ketersediaan informasi pada konsumen termasuk informasi produk yang memberikan 

potongan harga (diskon), (Loudon dan Bitta, 1993) 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2010) dengan judul 

“Pelaksanaan Discount Dan Pengaruhnya Terhadap Pembelian Impulsif Produk 

Pakaian Pada Ramayana Departemen Store” diketahui bahwa diskon memberikan 

pengaruh yang cukup kuat sebesar 59,7% terhadap pembelian impulsif pada 

Ramayana Departement Store. Dalam proses pembelian, harga memiliki pengaruh 

yang cukup signifikan bagi konsumen dalam memutuskan pembelian suatu produk. 

Salah satu strategi menarik konsumen untuk membeli adalah dengan pemberian 

discount (potongan harga). Discount (potongan harga) adalah pengurangan harga 

produk dari harga normal dalam periode tertentu, yang biasanya dilakukan oleh 

Department Store atau perusahaan retail lainnya untuk menarik perhatian calon 

konsumen supaya datang dan membeli ke Department Store tersebut. Jauh dari itu, 

discount (potongan harga) dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan yakni 

tercapainya target penjualan. 

Diskon (Potongan harga) dapat memunculkan hasrat untuk melakukan 

pembelian impulsif yakni pembelian yang dilakukan tanpa perencanaan sebelumnya. 

Pembelian yang tidak direncanakan (unplanned buying) atau pembelian impulsif 

(impulsive buying) merupakan sesuatu yang menarik bagi produsen maupun 

pengecer, karena merupakan pangsa pasar terbesar dalam pasar modern.  

Survey AC Nielsen dalam artikel marketing menunjukan 76% pembeli 

menyukai diskon harga dan 18% menyukai hadiah langsung. Dan Berdasarkan 

survey Nielsen, ternyata 85% pembelanja ritel modern cenderung untuk berbelanja 

sesuatu yang tidak direncanakan (Umi, 2011). 
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Pernyataan diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zainiyah 

(2006) “Hubungan antara Persepsi Tentang Diskon dengan Sikap Terhadap Produk 

yang Dilakukan pada Konsumen Matahari Departement Store dan Ramayana 

Robinson”, didapat r = 0,597 dan p = 0,000 yang berarti bahwa terdapat hubungan 

positif dan sangat signifikan antara persepsi tentang diskon dengan sikap konsumen 

terhadap roduk. Hal ini menunjukkan bahwa apabila persepsi konsumen tentang 

diskon positif maka sikap konsumen terhadap produk juga positif dan begitu juga 

sebaliknya apabila persepsi konsumen tentang diskon negatif maka sikap konsumen 

terhadap produk juga negatif. 

Pembelian impulsif merupakan suatu fenomena psikoekonomik yang 

banyak melanda kehidupan masyarakat terutama yang tinggal di perkotaan. 

Fenomena ini menarik untuk diteliti mengingat pembelian impulsif juga melanda 

kehidupan remaja kota-kota besar yang sebenarnya belum memiliki kemampuan 

finansial untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Johnstone, konsumen remaja 

mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut : (1) mudah terpengaruh oleh rayuan penjual, 

(2) mudah terbujuk iklan, terutama pada penampilan produk, (3) kurang berpikir 

hemat, dan (4) kurang realistis, romantis dan impulsif (dalam Artledia Sihotang, 

2009:4). 

Pada masa remaja, kematangan emosi individu belum stabil yang 

mendorong munculnya berbagai gejala dalam perilaku membeli yang tidak wajar. 

Membeli tidak lagi dilakukan karena produk tersebut memang dibutuhkan, tetapi 

membeli dilakukan karena alasan-alasan lain seperti sekedar mengikuti arus mode, 

hanya ingin mencoba produk baru, dan ingin memperoleh fungsi yang sesungguhnya 

dan menjadi suatu ajang pemborosan biaya karena belum memiliki penghasilan 

sendiri (Zebua & Nurdjayadi dalam Artledia Sihotang, 2009:4). 

Kondisi seperti ini bukan tidak mungkin akan menimbulkan perilaku yang 

merugikan dirinya bahkan meresahkan masyarakat. Remaja akan melakukan 

berbagai macam cara untuk memuaskan keinginannya untuk berbelanja. Survei yang 

dilakukan oleh Deteksi Jawa Pos menemukan bahwa 20,9% dari 1.074 responden 

yang berstatus sebagai pelajar yang berdomisili di Jakarta dan Surabaya mengaku 
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pernah menggunakan uang spp-nya untuk membeli barang incarannya ataupun hanya 

untuk bersenang-senang (Jawa Pos, 2003). 

Berdasarkan artikel Dony (2007), dalam pembelian tak terencana, 

konsumen akan masuk terlebih dahulu ke dalam toko dan mencari kemudian 

mengevaluasi informasi yang ada didalamnya seperti informasi potongan harga dan 

produk baru. Kadang konsumen akan mencoba dan membandingkan produk-produk 

yang menjadi pusat perhatiannya. Dan seiring dengan banyaknya alternatif yang 

dilihat oleh panca indera, maka konsentrasi yang terfokus pada pembelian yang telah 

direncakan sebelumnya dan mulai menyusul rasa ketertarikan dengan produk lain 

yang sebelumnya tidak terencana. Pada saat itu, konsumen sangat dipengaruhi oleh 

dorongan emosi bahwa secara spontan konsumen memiliki keyakinan bahwa produk 

yang tidak terencana itu sangat berarti dan menjadi sangat penting dan layak untuk 

dibeli. 

Banyak sekali orang yang berbelanja hanya untuk memenuhi hasrat atau 

dorongan dari dalam dirinya bahkan tanpa disertai pertimbangan yang matang. 

Mereka membeli barang-barang yang “menggoda mata”, yang sebenarnya tidak 

dibutuhkan. Studi yang telah dilakukan oleh POPAI ( Point of Purchase Advertising 

Institude) memperlihatkan bahwa lebih setengah dari semua transaksi eceran pada 

tahun 1987 masuk ke dalam kategori pembelian tidak terencana (Marketing News 

dalam Engel 1995:202 ). Penelitian oleh Betsy Morris ( The Wall Street Journal 

dalam Engel 1995:202 ) juga menyatakan kira-kira 53% pembelian bahan pangan 

dan 47% pembelian di toko besi merupakan tindakan mendadak tanpa dipikir terlebih 

dahulu. 

Menurut studi yang dilakukan Nielsen melalui wawancara tatap muka 

dengan 1.804 responden, dengan belanja rumah tangga lebih dari Rp1,5 juta per 

bulan di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan, 21% pembelanja 

mengaku tidak pernah membuat rencana belanja. Hal ini jauh lebih tinggi dari angka 

tahun 2003 yang hanya 11%. "Dalam studi tahun ini, 39% pembelanja yang 

membuat daftar belanja pun mengaku selalu membeli barang-barang di luar daftar 
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saat berbelanja. Lebih tinggi dari angka tahun 2003 yang hanya 13%," katanya (Umi, 

2011). 

Perilaku pembelian impulsif dapat dipahami sebagai suatu proses 

pengambilan keputusan dimana pelanggan hanya melibatkan sedikit proses kognitif 

tetapi juga biasanya menunjukkan tingkat emosi yang tinggi. Pembelian impulsif 

dilakukan tanpa direncanakan dan tanpa membuat suatu evaluasi kebutuhan. 

Pembelian impulsif sering terjadi dalam situasi dengan stimulasi yang kuat (Assael 

dalam Esch dkk, 2003). 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:172) faktor psikologis yang 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen diantaranya adalah motivasi, 

persepsi, pembelajaran serta keyakinan dan sikap. Persepsi mampu menggerakkan 

konsumen untuk melakukan pembelian. Dengan kata lain, persepsi akan terlibat 

langsung dalam mempengaruhi seseorang untuk memutuskan apakah produk yang 

akan dibeli tersebut baik atau tidak, oleh karena itu persepsi layak dijadikan bahan 

kajian. 

Menurut Sutisna (2002:62-63) persepsi adalah suatu proses bagaimana 

stimuli-stimuli diseleksi, diorganisasikan dan diinterpretasikan. Ickbal (2006:53) 

telah melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan Antara Persepsi Promosi 

Penjualan (Undian Berhadiah) Dengan Keputusan Membeli Pada Konsumen Pasar 

Swalayan Tom And Jerry Di Madura”. Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara persepsi promosi penjualan “undian berhadiah” dengan 

keputusan membeli. 

Adanya berbagai penelitian dan pendapat beberapa tokoh tentang 

keberagaman seseorang atau konsumen dalam berperilaku membeli (buying 

behaviour) maka hal tersebut manjadi menarik untuk diteliti. Khususnya pada kasus 

impulse buying, dimana mereka mempunyai perilaku konsumtif serta pembelian 

yang tidak dapat terkontrol ketika mereka berada dalam pusat perbelanjaan. Juga 

tidak terlepas dari berbagai macam faktor yang melatarbelakangi keinginan 

seseorang ketika memulai untuk membeli berbagai macam barang dengan tidak 
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terkontrol. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul  ”Hubungan 

Antara Persepsi Terhadap Diskon Dengan Pembelian Impulsif Pada Remaja”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

perumusan masalah yang dapat diangkat adalah:  “apakah terdapat hubungan antara 

persepsi konsumen terhadap diskon dengan pembelian impulsif pada remaja”. 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian yang ingin diungkap adalah mengetahui hubungan 

antara persepsi konsumen terhadap diskon dengan pembelian impulsif pada remaja. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan manfaat bagi ilmu 

pengetahuan teoritik maupun praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi ilmu psikologi, 

khususnya pada psikologi industri dan organisasi terutama pada bidang psikologi 

konsumen. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada 

masyarakat luas, terutama remaja agar dapat lebih memahami dan mampu 

mengontrol diri dalam melakukan pembelian sehingga dapat menerapkan perilaku 

membeli yang sehat. 

 

 


