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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Fashion umumnya selalu dikaitkan dengan ‘mode’,cara berpakaian yang 

lebih baru dan mengikuti zaman. Fashion atau mode merupakan gaya hidup 

seseorang yang diaplikasikandalam mengenakan pakaian, aksesoris, atau 

bahkan dalam bentuk model rambut hingga make up. Saat ini perkembangan 

fashion di Indonesia sudah sangat pesat yang diikuti dengan trend yang silih 

berganti. Dampak perkembangan fashion tersebut tentu saja membuat 

masyarakat mau tidak mau mengikuti trend yang ada, bahkan bukan hanya 

sekedar mengikuti tetapi sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat 

modern saat ini untuk tampil sesuai dengan zamannya atau mengikuti trend 

yang ada. Dengan perkembangan media cetak, elektronik hingga internet 

yang berperan sebagai pemberi informasi kepada masyarakat turut 

mempengaruhi dalam mengikuti trend yang ada. Selain dari factor 

permintaan masyarakat yang telah menjadikan fashion sebagai suatu 

kebutuhan. 

Kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang fashion membuat 

konsumen merasa suka berbelanja untuk memenuhi kebutuhan akan barang 

yang belum dimilikinya. Alasan mengapa orang menyukai berbelanja yaitu 

karena mereka merasakan kesenangan pribadi, mereka ingin memiliki 

barang-barang yang belum pernah mereka miliki untuk kepuasan diri. Alasan
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lain adalah karena terdapat koleksi barang-barang baru, sehingga timbul rasa 

ingin berbelanja dan memiliki barang tersebut. Seseorang yang melihat 

koleksi terbaru, cenderung merasa ingin memiliki barang tersebut walaupun 

sebelumnya tidak memiliki rencana pembelian. Hal ini memicu timbulan 

pembelian secara impulsif. 

Impulse buying merupakan kegiatan pembelian suatu produk barang yang 

dilakukan tanpa perencanaan (Denny & Yohanes, 2013). Menurut Utami 

(2010) pembelian impulsif atau pembelian tidak terencana merupakan bentuk 

lain dari pola pembelian konsumen. Impulse buying  sering terjadi tanpa 

disadari oleh konsumen. Barang-barang yang dibeli secara tidak terencana 

merupakan barang yang memiliki daya tawar yang kuat dan kemudahan 

membeli bagi pelanggan  (Khandai et al., 2012). 

Majunya teknologi dan arus informasi membuat masyarakat lebih terbuka 

pada pengetahuan global. Pesatnya jaringan internet juga secara tidak 

langsung membawa fenomena baru atau gaya hidup baru di kalangan 

masyarakat yang suka memanfaatkan fasilitas internet. Salah satu bisnis atau 

perdagangan yang menggunakan fasilitas internet sebagai media adalah 

dengan munculnya e-commerce. Salah satu contoh e-commerce adalah 

hadirnya toko online yang membawa fenomena baru atau gaya hidup baru di 

kalangan masyarakat yaitu berbelanja secara online. Masyarakat lebih senang 

meluangkan waktu untuk berbelanja online daripada berkunjung ke toko 

secara langsung untuk membeli barang yang mereka inginkan. 
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Pembelian impulsif online dapat menghemat waktu dibandingkan dengan 

konsumen melakukan pembelian langsung ke toko tersebut (Eroglu et al., 

2014).  Hasil penelitian terkait dengan pembelian impulsif menunjukkan 

bahwa pembeli online cenderung impulsif daripada pembeli tradisional (Ozen 

& Engizek, 2014). Menurut Badgaiyan dan Verma (2014) suasana online 

merupakan salah satu faktor yang memiliki efek pada tingkat pembelian 

impulsif, penelusuran yang dilakukan dalam toko online mempengaruhi 

terjadinya pembelian impulsif. 

Gumilang dan Nurcahya (2016) menyatakan bahwa price discount dapat 

mempengaruhi impulse buying. Konsumen memiliki persepsinya sendiri 

terhadap discount, bagaimana konsumen memandang harga (tinggi, rendah, 

dan wajar) mempunyai pengaruh yang kuat terhadap maksud membeli dan 

kepuasan membeli. Produk yang diberikan discount menimbulkan 

peningkatan persepsi terhadap penghematan (Schiffman dan Kanuk, 2011).  

Diskon merupakan sumber informasi yang digunakan konsumen dalam 

membuat penilaian tentang produk dan harga (Raghubir, 2004). Menurut 

Sutisna (2001) diskon yaitu pengurangan harga produk dari harga normal 

dalam periode tertentu. Dari sudut pandang konsumen, harga bisa digunakan 

sebagai indikator nilai yang dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas 

suatu barang atau jasa (Fandy Tjiptono, 1997).  

Menurut Park, et al., (2006) menyatakan bahwa fashion involvement 

secara langsung mempengaruhi fashion yang berorientasi pembelian impulse. 
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Bagi konsumen, ketika berbelanja fashion yang berorientasi pembelian 

impulse akan mendukung asosiasi kuat keterlibatan produk dengan 

kecenderungan pembelian impulse untuk produk-produk spesifik (pakaian 

dan aksesoris) atau fashion involvement. Konsumen dengan keterlibatan yang 

tinggi dengan fashion akan tertarik untuk melakukan pembelian impulsif 

(Park, et al., 2006). 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2017) fashion involvement 

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap impulse buying. 

Wulyaningrum (2016) menyatakan adanya pengaruh positif dan signifikan 

variabel fashion involvement terhadap impulse buying. Dari hasil penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Japarianto (2011) menyatakan bahwa fashion 

involvement berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying. 

Sementara pada penelitian lain menyatakan bahwa pembelian impulsif tidak 

dipengaruhi dari seberapa besar keterlibatan seorang konsumen terhadap 

fashion yang ada (Ian Phau dan Chang-Chin Lo, 2004). Berdasarkan hasil 

penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya ketidak konsistenan dalam 

hubungan antar variabel maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji ulang 

hubungan antara variabel tersebut. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Gumilang dan Nurcahya (2016) 

menyatakan bahwa price discount berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap impulse buying. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan 

Edward (2014) menyatakan bahwa variabel price discount berpengaruh 
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secara individual dan signifikan terhadap pembelian impulsif. Sedangkan 

pada penelitian Lee dan Chen-Yu (2018) konsumen memiliki perspektif bila 

suatu produk memiliki tingkat diskon yang tinggi akan memiliki kualitas 

yang rendah hal itu menyebabkan price discount tidak memiliki pengaruh 

terhadap pembelian impulsif. 

Pada penelitian ini menggunakan Two-factor theory sebagai dasar atas 

pemilihan variabel-variabel. Two-factor theory merupakan pengaruh dari 

faktor kognisi dan afeksi yang berpengaruh kepada pembelian impulsif (Chu 

& Kuo, 2015). Two-factor Theory didominasi oleh faktor afeksi yang 

disebabkan oleh kepuasan konsumen (Waheed, 2011). Untuk meningkatkan 

respon positif konsumen perusahaan harus memberikan kepuasan dan 

kesenangan bagi konsumen sebagai motivasi (Fauziah, Yusoff, Kian, Talha, 

& Idris, 2014). Pendekatan yang berbeda dapat diberikan pada saat 

memberikan motivasi bagi konsumen untuk menciptakan kepuasan yang 

lebih baik (Riley, 2005). Two-factor Theory memberikan motivasi kepada 

konsumen tidak menggunakan kekuatan lingkungan tetapi melalui 

pendekatan intrinsic dan kepuasan untuk mendapatkan pembelian impulsif 

sebagai respon (Theories & Motivation, 2003). 

Pembelian impulsif marak di praktek jual beli karena pembelian impulsif 

sedang terjadi pada konsumen yang memiliki tingkat konsumtif yang tinggi, 

di era yang sekarang ini konsumen lebih mudah untuk melakukan pembelian 

di online fashion karena lebih mudah diakses dan menghemat waktu. 
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Menurut penelitian  Santini, Ladeira, Vieira, Araujo, Sampaio (2018) 

menyatakan bahwa variabel yang mempengaruh pembelian impulsif adalah 

personality, price discount, fashion involvement, age, feminime gender, store 

environment, circulation time. Variabel price discount dan fashion 

involvement menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya pembelian 

impulsif.  

Dengan adanya Zalora yang merupakan salah satu online fashion yang 

menghasilkan 2000-an order setiap harinya. Hadirnya toko online fashion 

seperti Zalora ini sangat memfasilitasi konsumen yang memiliki gaya 

berbelanja secara hedonis; yaitu melakukan kegiatan belanja untuk 

mendapatkan kesenangan tersendiri sehingga tidak memperhatikan manfaat 

dari produk yang dibeli. Pada situs online fashion ini juga Zalora 

menawarkan diskon harga yang yang dibutuhkan oleh konsumen untuk 

mencukupi kebutuhan fashion yang sesuai dengan zamannya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, 

maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

Apakah price discount dan fashion involvement  berpengaruh terhadap 

pembelian impulsif pada konsumen online fashion Zalora? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah, maka penelitian 

ini bertujuan: 

Menguji dan menganalisis pengaruh price discount dan fashion involvement 

terhadap pembelian impulsif pada online fashion Zalor 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam ilmu perilaku konsumen mengenai pembelian impulsif yang 

dikaitkan dengan price discount dan fashion involvement. 

b. Secara praktis 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pengelola Zalora 

untuk memahami konsumen mengenai pembelian impulsif melalui price 

discount dan fashion involvement. 

 


