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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perilaku konsumen sebagai tindakan yang diperlihatkan 

konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevakuasi 

dan menghabiskan produk yang mereka harapkan akan memuaskan 

kebutuhan mereka (Anggraeni, 2016). Mengetahui perilaku 

konsumen sangat penting untuk mempelajari karakter unik yang 

dimiliki. Salah satu karakter unik yang sering terjadi dalam 

mempengaruhi pembelian yaitu secara impulsif.

Konsumen sebagian memiliki karakter unplanned buying atau 

impulsif, yang merupakan pembelian tidak terencana. Pembelian 

impulsif merupakan kecenderungan konsumen untuk melakukan 

pembelian secara spontan, tanpa pertimbangan dan cepat (Pradana & 

Gede, 2016). Menurut Park et al dalam Laksana & Suparna (2015),

perilaku pembelian impulsif secara online juga erat hubungannya 

dengan psikologi konsumen. Sehingga konsumen membeli barang 

yang mengacu pada kenikmatan dan kesenangan yang konsumen 

rasakan.

Menurut Sunarto (2003) pembelian impulsif dapat dijelaskan 

sebagai pilihan yang dibuat pada saat itu juga karena perasaaan positif 

yang kuat mengenai suatu benda. Sehingga konsumen akan 
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melakukan pembelian yang sesuai dengan paksaan hati terhadap 

produk, tanpa memikirkan atau memperhatikan akibatnya. Pembelian 

secara implusif bila konsumen dihadapi pada suatu produk dan 

konsumen langsung membeli produk secara tidak terencana. 

Konsumen sudah sering melakukan pembelian secara tidak terencana 

sehingga banyak produk yang dibeli secara impulsif,  meskipun 

konsumen nantinya akan mengalami penyesalan atau kerugian 

terhadap produk yang dibeli.

Menurut Widawati (2011) konsumen sebenarnya sadar bahwa 

membeli tanpa pertimbangan hanya akan membuang anggaran belanja 

untuk produk yang tidak penting, namun dalam kenyataannya, 

sekalipun menyadari kelemahannya tersebut, konsumen kerap kali 

terjebak kembali pada situasi tersebut dan berulang melakukan proses 

pembelian barang yang bersifat impulsif tanpa pertimbangan kendali 

rasional yang matang. Pembelian impulsif sangat berpengaruh besar 

pada perusahaan dalam meningkatkan penjualan. Dalam pembelian 

secara impulsif juga berpengaruh pada usaha konsumen untuk 

memperoleh pengalaman baru dan pengalaman yang berbeda. Untuk 

menghindari pembelian impulsif konsumen sangat susah karena 

perasaan positif yang kuat mengenai suatu produk untuk membeli.

Menurut AC Nielsen (2013) dalam surveinya sebanyak

85% pembelian di pasar modern terjadi tanpa rencana. Hanya 15%

konsumen langsung membeli produk secara tidak terencana. 
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sisanya yang berdisiplin untuk berbelanja sesuai dengan daftar 

belanjaan mereka. Keberadaan impulsif yang sangat tinggi 

memberikan keuntungan besar untuk perusahaan untuk meningkatkan 

penjualan. Salah satu yang harus dilakukan perusahaan dengan 

memikirkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya impulsif.

Beberapa faktor mempengaruhinya yaitu faktor internal dan eksternal.

Menurut Yanthi & Edwin (2014) faktor internal dari 

konsumen dapat berupa sifat hedonis yang muncul dan suasana hati 

konsumen yang sedang bahagia. Faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi impulsif adalah dengan visual merchandising yang 

dipresentasikan oleh gerai. Ketika konsumen miliki suasana hati yang 

baik dalam berbelanja akan menimbulkan emosi positif dalam 

melakukan pembelian. Dengan menciptakan komunikasi yang baik 

kepada calon pelanggan akan menimbulkan pembelian, dari hasil 

pembelian tersebut akan menimbulkan informasi kepada konsumen 

lain dan pengalaman berbelanja yang nyaman dan menimbulkan rasa 

ingin membeli.

Informasi yang konsumen dapatkan dengan cara melihat 

komunikasi yang baik dengan cara Electronic Word Of Mouth.

Electronic Word Of Mouth salah satu komunikasi yang dilakukan 

secara online atau konsumen banyak mencari informasi melalui 

internet. EWOM merupakan strategi pemasaran yang sangat

penjualan. Salah satu yang harus dilakukan perusahaan dengan 

memikirkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya impulsif.impulsif.impulsif
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mendorong konsumen untuk melakukan pembelian. Menurut 

Jalilvand dalam Samuel & Lianto (2014) eWOM menjadi sebuah 

“venue” atau sebuah tempat penting untuk konsumen memberikan 

opininya dan dianggap lebih efektif dibandingkan WOM ofline,

karena tingkat aksesibilitas dan jangkauannya yang lebih luas.

WOM merupakan komunikasi yang dilakukan konsumen 

untuk memberi informasi secara langsung atau secara berhadapan

dengan konsumen lain dan kurangnya komunikasi offline. Sedangkan 

eWOM merupakan komunikasi yang dilakukan secara luas melalui 

online. eWOM sering terjadi antara orang asing dan biasanya dapat 

menjadi anomi. Multi tingkat eWOM menemukan ikatan yang kuat 

untuk membantu kesadaran afinitas persepsi besar untuk 

meningkatkan minat, kesadaran, keputusan akhir dan memiliki viral 

pada marketing (Husnain et al, 2016).

Menurut survey E-marketer menjelaskan bahwa 61% 

konsumen terpengaruh dengan review, blogs dan sharing review 

platform sejenisnya (Samuel & Lianto, 2014). Dari hasil survey 

menunjukkan bahwa konsumen lebih mencari informasi tentang 

produk melalui media sosial yang mereka anggap lebih mudah dan 

lebih luas informasi yang didapat. EWOM dinilai lebih efektif bila 

diterapkan pada akun-akun media sosial yang kini dapat dijamah oleh 

masyarakat luas (Rachmalika et al, 2015). Sehingga eWOM

opininya dan dianggap lebih efektif dibandingkan WOM ofline,

karena tingkat aksesibilitas dan jangkauannya yang lebih luas.

WOM merupakan komunikasi yang dilakukan konsumen 

untuk memberi informasi secara langsung atau secara berhadapan

dengan konsumen lain dan kurangnya komunikasi offline. Sedangkan 

eWOM merupakan komunikasi yang dilakukan secara luas melalui 

online. eWOM sering terjadi antara orang asing dan biasanya dapat 

menjadi anomi. Multi tingkat eWOM menemukan ikatan yang kuat 

untuk membantu kesadaran afinitas persepsi besar untuk 

meningkatkan minat, kesadaran, keputusan akhir dan memiliki viral 

pada marketing (Husnain et al, 2016).

Menurut survey E-marketer menjelaskan bahwa 61% 

konsumen terpengaruh dengan review, blogs dan sharing review 

platform sejenisnya (Samuel & Lianto, 2014). Dari hasil survey 

menunjukkan bahwa konsumen lebih mencari informasi tentang 

produk melalui media sosial yang mereka anggap lebih mudah dan 
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dapat dilakukan secara rahasia dan kebebasan untuk berpendapat 

tentang produk.

Melakukan komunikasi secara electronic word of mouth 

banyak dilakukan oleh para konsumen untuk mendapat informasi 

dengan mudah. Semua bentuk eWOM baik melalui komputer, ponsel, 

atau perangkat lainnya dianggap eWOM (Husnain et al, 2016).

Informasi elektronik mulut kemulut juga terjadi karena responden 

melihat testimoni maupun komentar dari pembeli sebelumnya yang 

melakukan transaksi kepada seller (Nugraha & Sumarsono, 2012). 

Testimoni dapat menimbulkan terjadinya eWOM karena pernyataan 

yang disampaikan oleh seorang konsumen atas kepuasan mereka 

terhadap suatu barang atau jasa..

Dengan cara testimonial inilah orang akan mengetahui kualitas 

produk yang perusahaan pasarkan kepada konsumen, sehingga 

konsumen akan memutuskan pembelian pada produk tersebut. 

Testimonial bisa terjadi pada orang biasa atau beberapa orang yang 

pernah melakukan atau memiliki pengalaman dalam pemakaian 

produk tersebut, sehingga konsumen akan menceritakan pengalaman 

kesaksiannya kepada orang lain, pendekatan ini sangat efektif untuk 

perusahaan. Iklan kesaksian akan menjadi lebih efektif jika 

disampaikan oleh orang yang diakui keberhasilannya pada suatu 

bidang tertentu atau pada suatu hal yang berkaitan dengan iklan yang 

ditampilnya (Morissan, 2010).
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Penggunaan orang yang sesuai dengan keahliannya akan 

memberikan testimonial yang meyakinkan terhadap pembelian. 

Penggunaan testimonial yang melibatkan tokoh yang berasal dari 

kalangan orang biasa yang dianggap netral tidak memihak untuk 

menyampaikan pernyataan testimoni tentang keunggulan produk 

(Kertamukti : 2015). Sehingga konsumen lebih diyakinkan akan 

kejujuran atas keunggulan produk, dengan kejujuran konsumen akan 

percaya terhadap iklan produk yang dilakukan dengan cara 

testimonial. Perusahaan harus melakukan cara testimonial dengan 

kejujuran, melakukan cara testimonial dengan kebohongan akan 

berdampak buruk terhadap perusahaan. 

Dampak buruk tersebut bagi perusahaan adalah adanya 

ketidak percayaan konsumen terhadap produk, tidak melakukan 

pembelian pada produk sehingga perusahaan akan kehilangan 

pelanggan. Kejujuran dalam memberikan informasi sangat 

mendukung untuk meningkatnya penjualan dan bertahannya suatu 

produk di pasar. Pengaruh perusahaan memberikan informasi produk 

yang jujur dengan cara testimonial dapat mempengaruhi konsumen 

melakukan pembelian. Karena konsumen percaya adanya kesaksian 

dengan kejujuran pada produk. Pemberian testimonial banyak 

dilakukan oleh perusahaan saat ini, salah satunya pada produk 

kecantikan.

kalangan orang biasa yang dianggap netral tidak memihak untuk 

menyampaikan pernyataan testimoni tentang keunggulan produk 

(Kertamukti : 2015). Sehingga konsumen lebih diyakinkan akan 

kejujuran atas keunggulan produk, dengan kejujuran konsumen akan 

percaya terhadap iklan produk yang dilakukan dengan cara 

testimonial. Perusahaan harus melakukan cara testimonial dengan 

kejujuran, melakukan cara testimonial dengan kebohongan akan 

berdampak buruk terhadap perusahaan. 

Dampak buruk tersebut bagi perusahaan adalah adanya 

ketidak percayaan konsumen terhadap produk, tidak melakukan 

pembelian pada produk sehingga perusahaan akan kehilangan 

pelanggan. Kejujuran dalam memberikan informasi sangat 

mendukung untuk meningkatnya penjualan dan bertahannya suatu 
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melakukan pembelian. Karena konsumen percaya adanya kesaksian 



7 
 

 
 

Produk kecantikan adalah salah satu produk yang banyak 

dicari oleh masyarakat saat belanja online khususnya di Indonesia.  

Survei Google Indonesia (2016) mengungkapkan lima kategori 

tertinggi dari pencarian produk dimesin pencari Google Indonesia 

selama mesin belanja akhir tahun, salah satunya produk kecantikan 

dan personel care. Menurut Prihatna (2016) orang Indonesia semakin 

ingin cantik. Data yang diperoleh dari bulan November-Desember 

tahun 2015 menunjukkan kategori yang paling banyak dicari antara 

lain produk kecantikan dan personal care.

Menurut Ecommerce Foundation (2016) pada tahun 2015, 

penjualan online produk kecantikan termasuk personal care di 

Indonesia mencapai $139 juta. Jumlah ini tumbuh 35,7% dari tahun 

lalu. Peningkatan konsumsi kosmetik masyarakat Indonesia yang 

semakin meningkat, akhirnya banyak produk kecantikan dari luar 

negeri masuk ke Indonesia. Konsumen Indonesia lebih memilih 

produk kecantikan buatan luar negeri dari pada produk lokal. Riset 

yang dilakukan oleh Nielsen (2016) berdasarkan data penjualan 

produk kecantikan pada triwulan III 2015, 48% konsumen menyukai 

kosmetik merek global dan 36% memilih produk lokal, sementara 

16% sisanya tidak memiliki preferensi apapun.

Salah satu produk luar negeri yang baru masuk ke Indonesia 

ialah kosmetik Jafra yang merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang kecantikan yang didirikan oleh Jan dan Frank tahun 1956 di 

tertinggi dari pencarian produk dimesin pencari Google Indonesia 

selama mesin belanja akhir tahun, salah satunya produk kecantikan 

dan personel care. Menurut Prihatna (2016) orang Indonesia semakin 

ingin cantik. Data yang diperoleh dari bulan November-Desember 

tahun 2015 menunjukkan kategori yang paling banyak dicari antara 

lain produk kecantikan dan personal care.

Menurut Ecommerce Foundation (2016) pada tahun 2015, 

penjualan online produk kecantikan termasuk personal care di 

Indonesia mencapai $139 juta. Jumlah ini tumbuh 35,7% dari tahun 

lalu. Peningkatan konsumsi kosmetik masyarakat Indonesia yang 

semakin meningkat, akhirnya banyak produk kecantikan dari luar 

negeri masuk ke Indonesia. Konsumen Indonesia lebih memilih 

produk kecantikan buatan luar negeri dari pada produk lokal. Riset 

yang dilakukan oleh Nielsen (2016) berdasarkan data penjualan 

produk kecantikan pada triwulan III 2015, 48% konsumen menyukai 

kosmetik merek global dan 36% memilih produk lokal, sementara 
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Malibu, California. Pada tahun 2004, Vorwerk & Co KG sebuah 

perusahaan di Jerman yang mengakuisisi jafra. Vorwerk adalah 

perusahaan penjualan langsung terbesar ke-4 di dunia pada tahun 

2013. Pada tahun 2012 kosmetik jafra masuk ke Indonesia, dengan 

penjualan berupa distribusi direct selling atau multi lever marketing 

(MLM). 

Konsultan Jafra bisa menjual produk secara langsung atau 

dalam lingkungan kecil serta mempromosikan produk melalui 

website, blog dan jejaring sosial. Sehingga terjadi komunikasi secara 

luas melalui online atau yang disebut Ewom. Salah satu strategi yang 

mereka gunakan yaitu dengan cara pemberian testimonial.

Penggunaan testimoni merupakan salah satu strategi perusahaan Jafra 

untuk bersaing dengan perusahaan sejenis yang terus memunculkan 

produk-produk baru berupa kosmetik yang memberikan kualitas 

produk yang baik dan hasil yang memuaskan.

Dalam fenomena penelitian yang telah dijelaskan dari latar 

belakang yang berkaitan dengan electronic word of mouth dan  

testimoni terhadap pembelian impulsif, maka penulis tertarik 

melakukan penelitian tentang “Pengaruh Electronic Word Of Mouth

Dan Testimoni Terhadap Pembelian Impulsif pada konsumen 

Kosmetik Jafra”.

2013. Pada tahun 2012 kosmetik jafra masuk ke Indonesia, dengan 

penjualan berupa distribusi direct selling atau multi lever marketing 

(MLM). 

Konsultan Jafra bisa menjual produk secara langsung atau 

dalam lingkungan kecil serta mempromosikan produk melalui 

website, blog dan jejaring sosial. Sehingga terjadi komunikasi secara 

luas melalui online atau yang disebut Ewom. Salah satu strategi yang 

mereka gunakan yaitu dengan cara pemberian testimonial.

Penggunaan testimoni merupakan salah satu strategi perusahaan Jafra 

untuk bersaing dengan perusahaan sejenis yang terus memunculkan 

produk-produk baru berupa kosmetik yang memberikan kualitas 

produk yang baik dan hasil yang memuaskan.

Dalam fenomena penelitian yang telah dijelaskan dari latar 

belakang yang berkaitan dengan electronic word of mouth dan  

testimoni terhadap pembelian impulsif, maka penulis tertarik ulsif, maka penulis tertarik ulsif

melakukan penelitian tentang “Pengaruh Electronic Word Of Mouth
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B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian diatas, maka pokok permasalahan dapat 

di uraikan sebagai berikut:

1. Apakah electronic word of mouth berpengaruh terhadap pembelian 

impulsif pada produk kecantikan Jafra?

2. Apakah testimoni berpengaruh terhadap pembelian impulsif pada 

produk kecantikan Jafra?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pengaruh electronic word of mouth

terhadap impulsif pada produk kecantikan Jafra.

b. Untuk mengetahui pengaruh Testimoni terhadap impulsif pada 

produk kecantikan Jafra.

2. Manfaat Penelitian

1) Bagi Perusahaan

Sebagai masukan yang membangun meningkatkan 

kepercayaan konsumen dari hasil pemberian testimonial pada 

konsumen yang nanti akan memberikan informasi yang positif 

pada produk dari electronic word of mouth yang dilakukan 

konsumen dan untuk mempertahankan penjualan produk di 

pasar.

1. Apakah electronic word of mouth berpengaruh terhadap pembelian 

impulsif pada produk kecantikan Jafra?

2. Apakah testimoni berpengaruh terhadap pembelian impulsif pada 

produk kecantikan Jafra?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pengaruh electronic word of mouth

terhadap impulsif pada produk kecantikan Jafra.

b. Untuk mengetahui pengaruh Testimoni terhadap impulsif pada 

produk kecantikan Jafra.

2. Manfaat Penelitian

1) Bagi Perusahaan

Sebagai masukan yang membangun meningkatkan 

kepercayaan konsumen dari hasil pemberian testimonial pada 

konsumen yang nanti akan memberikan informasi yang positif 

pada produk dari electronic word of mouth yang dilakukan 
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2) Penelitian Selanjutnya

Diharapakan hasil penelitian dapat dijadikan referensi 

mahasiswa yang melakukan kajian dengan permasalahan 

Pengaruh electronic word of mouth dan Testimoni terhadap 

impulsif.

Pengaruh electronic word of mouth dan Testimoni terhadap 

impulsif.impulsif.impulsif




