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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelian tidak terencana (impulse buying) tidak hanya pada 

proses jual-beli offline, kemudahan dalam pembelian online mengundang 

konsumen melakukan impulse buying. Hal ini didukung dengan 

banyaknya marketplace sebagai media efektif untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen untuk berbelanja melalui portal online. Impulse buying dapat 

dikatakan sebagai pembelian yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih 

dahulu, karena adanya suatu dorongan untuk membeli suatu produk 

(Mulyono, 2013). Pada pembelian online, sebesar 40% konsumen 

melakukan pembelian secara impulsif (Verhagen & Van Dolen, 2011).  

Meningkatnya pengguna internet menumbuhkan bisnis baru dalam 

online shopping, pemasaran online yang menarik dan kemudahan 

informasi yang didapat dengan cepat oleh konsumen, akan merangsang 

konsumen untuk tertarik melakukan impulse buying (Dawson & Kim, 

2009). Kemajuan proses sistem pembayaran juga membuat konsumen 

berubah menjadi hedonistic dan impulsive terutama untuk kalangan anak 

muda (Budiharta & Santika, 2015). Meningkatnya impulse buying pada 

marketplace dipengaruhi berbagai macam faktor yang bergantung pada 

perilaku konsumen online tersebut.  

Untuk memahami tentang impulse buying online, penjual harus 

mempertimbangkan dengan baik ciri-ciri yang ada pada konsumen 



 

2 
 

(Syastra & Wangdra, 2018). Pembeli impulsif memiliki tingkat keinginan 

yang lebih tinggi dibandingkan bukan pembeli impulsif dan menunjukan 

ekspresi emosional dalam melakukan suatu pembelian (Setiadi & 

Warmika, 2015). Hal ini penjual harus mampu memahami perilaku 

konsumen dalam pembelian online untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen serta meningkatkan reputasi perusahaan dan 

penjualan. Penelitian tersebut secara tidak langsung membuktikan bahwa 

mengetahui impulse buying pada konsumen online pada marketplace 

merupakan hal penting untuk diketahui. 

Impulse buying pada marketplace dipengaruhi hedonic 

consumption dan emosi positif (Haq & Abbasi, 2016). Penelitian yang 

dilakukan Yanthi (2018) menjelaskan bahwa impulse buying dipengaruhi 

visual merchandising, hedonic consumption, dan emosi positif. Penelitian 

yang dilakukan oleh Permatasari, Arifin, dan Sunarti (2017) menjelaskan 

impulse buying dipengaruhi dua faktor yaitu hedonic consumption dan 

emosi positif. Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu bahwa 

impulse buying dipengaruhi oleh salah satu variabel yaitu hedonic 

consumption. 

Hedonic consumption memainkan peranan penting dalam impulse 

buying, alasan konsumen melakukan impulse buying tidak disebabkan 

manfaat produk tersebut, namun pembelian dilakukan hanya untuk 

memuaskan perilaku konsumsi hedonis tanpa adanya perencanaan 

sebelumnya (Vazifehdoost, Rahnama, & Mousavian, 2014). Konsumen 
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akan merasa puas dan senang saat mereka berbelanja, konsumen dapat 

mengekspresikan rasa ingin tahu, pengalaman baru yang mereka rasakan 

dan perasaan seperti menjelajahi dunia yang baru, hal ini memotivasi 

konsumen untuk berbelanja sebagai pemenuhan kebutuhan secara 

emosional yang akan membuat konsumen melakukan perilaku impulse 

buying (Marianty, 2014). 

Permatasari, Arifin, dan Sunarti (2017) menjelaskan bahwa hal-hal 

yang mempengaruhi kegiatan belanja konsumen selain manfaat yang 

didapat dari produk tersebut, juga untuk memenuhi kebutuhan secara 

emosional konsumen atau dikenal sebagai hedonic consumption. Perilaku 

hedonic consumption meliputi beberapa aspek yaitu terkait dengan 

multisensor, fantasi, dan emosional konsumen tersebut (Gunawan, 2016). 

Konsumen lebih cenderung melakukan perilaku apabila konsumen 

tersebut menikmatinya. Hal ini terkait dengan penelitian Miao (2010) 

yang menerangkan bahwa perilaku konsumsi hedonis dapat memberikan 

pengalaman menyenangkan dalam diri konsumen saat melakukan impulse 

buying. Konsumen akan memperoleh emosional berupa kenikmatan dan 

kesenangan ketika melakukan pembelian tidak terencana. Hedonic 

consumption juga memberikan kesejahteraan dalam diri konsumen 

(Tifferet & Herstein, 2012).  

Banyaknya perusahaan marketplace memudahkan konsumen saat 

melakukan pembelian produk dan juga meningkatkan hedonic 

consumption dalam berbelanja online. Konsumen yang memiliki 
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keinginan kuat dalam hedonic consumption cenderung terlibat untuk 

melakukan pembelian tidak terencana (Chang, Eckman, & Yan, 2013). 

Berdasarkan penjelasan tersebut dalam penelitian ini akan diteliti 

pengaruh hedonic consumption terhadap impulse buying. 

Selain hedonic consumption, emosi positif merupakan faktor lain 

yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi konsumen untuk 

melakukan impulse buying. Menurut Budiharta dan Santika (2015) emosi 

merupakan sebuah efek dari mood atau perasaan setiap individu yang 

menjadi faktor penting dalam melakukan sebuah keputusan pembelian. 

Darma dan Japarianto (2014) menghasilkan penelitian bahwa ketika 

emosi konsumen semakin positif, maka mempunyai kecenderungan untuk 

melakukan impulse buying. 

Emosi positif memiliki pengaruh positif terhadap impulse buying, 

konsumen yang mempunyai suasana hati yang positif seperti gembira, 

merasa senang dan puas lebih kondusif untuk melakukan perilaku 

pembelian (Marianty, 2014). Konsumen yang memiliki emosi yang positif 

akan lebih mengurangi kompleksitas dan lebih cepat dalam pengambilan 

keputusan, dengan emosi positif konsumen memiliki perasaan dibatasi 

ketika melakukan impulse buying (Joo, Young, dan Cardona, 2006). 

Keadaan emosional yang positif akan menimbulkan perasaan yang 

dominan yaitu perasaan senang dan menimbulkan keinginan pada 

psikologi konsumen untuk melakukan pembelian impulsive (Setiadi & 
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Warmika, 2015). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa emosi positif 

cenderung mempengaruhi impulse buying pada marketplace. 

Konsumen marketplace Shopee memiliki perilaku hedonic 

consumption maka dalam dirinya terdapat keinginan yang tak tertahankan 

untuk membeli, dalam hal ini secara tidak langsung akan menimbulkan 

emosi positif yang berupa perasaan senang, gembira, dan nyaman 

sehingga akan semakin terdorong untuk melakukan impulse buying. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Permatasari, Arifin, dan Sunarti 

(2017) yang menghasilkan bahwa emosi positif sebagai variabel mediasi 

juga berpengaruh signifikan pada hedonic consumption terhadap impulse 

buying.  

Faktor internal dapat menimbulkan impulse buying berupa sifat 

hedonis dan suasana hati konsumen yang bahagia yang disebut emosi 

positif, hal ini juga dijelaskan pada penelitian oleh Yanthi (2014) bahwa 

emosi positif memediasi pengaruh hedonic consumption dan visual 

merchandising terhadap impulse buying. Penelitian lain juga 

menghasilkan bahwa emosi positif sebagai variabel mediasi berpengaruh 

signifikan pada fashion involvement dan hedonic consumption terhadap 

impulse buying (Kinasih & Jatra, 2018). Hasil penelitian tersebut sebagai 

acuan dilakukannya penelitian saat ini untuk menjelaskan bahwa emosi 

positif menjadi variabel mediasi antara hedonic consumption dan impulse 

buying. 
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Beberapa peneliti melakukan penelitian tentang pentingnya 

hedonic consumption terhadap impulse buying dan emosi positif terhadap 

impulse buying. Namun ditemukan adanya gap yang dilakukan oleh Joo, 

Young, dan Cardona (2006) dan Rohman (2012) dalam penelitiannya 

menyebutkan tidak ada pengaruh hedonic consumption terhadap impulse 

buying. Perbedaan hasil penelitian sebelumnya memperkuat alasan 

peneliti untuk menganalisis adanya pengaruh hedonic consumption 

terhadap impulse buying pada marketplace melalui emosi positif.  

Perkembangan internet yang semakin meningkat di Indonesia 

menimbulkan pertumbuhan marketplace juga meningkat seperti situs 

marketplace C2C dan B2C. Shopee merupakan salah satu situs 

marketplace C2C dikenal luas oleh masyarakat Indonesia yang dapat 

diakses dengan situs web maupun aplikasi berbasis di platform mobile 

yang memudahkan untuk konsumen melakukan transaksi pembelian 

hanya melalui telepon seluler dengan mengunduh aplikasi melalui Google 

Play atau App Store. 

Marketplace Shopee menjual berbagai macam kebutuhan 

konsumen mulai fashion, gadget, kosmetik, peralatan rumah tangga 

hingga kebutuhan sehari-hari. Shopee sebagai marketplace C2C tergolong 

yang muda hadir di Indonesia dibanding marketplace Tokopedia, 

Bukalapak atau Lazada, namun pada akhir 2017 berhasil menyusul 

Bukalapak dalam jumlah search interst melalui kampanye-kampanye 

mobile (www.inet.detik.com, 2018).  
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Platform Shopee mendapatkan tambahan modal sebesar 575 juta 

dolar AS dari perusahaan induk dari Shopee yaitu perusahaan berasal dari 

Singapura yang bernama Sea Limited atau SE untuk melakukan 

pengembangan pada inovasi fitur platform, penambahan modal ini 

dilakukan karena gross merchandise value (GMV) mengalami 

peningkatan 199,5 persen dibanding tahun 2017 

(www.ekonomi.kompas.com, 2018). Survei yang dilakukan terhadap 2026 

responden di seluruh Indonesia menempatkan Shopee menjadi layanan 

marketplace yang paling sering digunakan oleh para responden 

(www.dailysocial.id, 2018). Seperti yang dijelaskan pada tabel 1.1 

persentase pengakses marketplace di Indonesia. 

Tabel 1.1 Persentase Pengakses marketplace di Indonesia 

Marketplace Persentase 

Shopee 33.63% 

Tokopedia 28.11% 

Bukalapak 17.50% 

Lazada 14.30% 

Other option 4.31% 

Blibli 2.15% 

Sumber: Lampiran 7 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa marketplace Shopee 

diurutan pertama yang paling sering diakses dibanding Tokopedia dan 

Bukalapak yang merupakan marketplace berasal dari Indonesia. Hal ini 

dapat diprediksi sebelumnya bahwa marketplace Shopee memang 

membidik perempuan sebagai target market utamanya. Banyak produk-

produk fashion yang dijual merupakan misi marketplace Shopee yang 

ingin menjadi fashion e-commerce. Hal tersebut terbukti dari gross 
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merchandise value Shopee sebesar US$ 389 juta, sepertinya disumbang 

dari penjualan fashion (www.marketers.com, 2018). 

Marketplace Shopee merupakan pilihan utama anak muda di 

Indonesia. Hal ini terbukti dari hasi survei yang sudah dilakukan bahwa 

50% dari mereka berusia 25-34 tahun alias generasi millennials. Sebanyak 

31% merupakan mereka berusia 15-24 tahun alias generasi Z. Sebanyak 

19% merupakan mereka berusia diatas 35 tahun (www.marketers.com, 

2018). Kedekatan anak muda dengan teknologi menjadi faktor utama 

khususnya generasi millenials dan generasi Z mendapatkan layanan 

informasi terbaru, mudah dan cepat sehingga promosi yang dilakukan 

oleh marketplace Shopee sampai dengan cepat keanak muda.  

Kemudahan transaksi pada marketplace Shopee yang bisa 

dilakukan hanya lewat smartphone dengan fitur ShopeePay juga menjadi 

faktor calon konsumen memilih marketplace Shopee. Selama dua tahun 

terakhir, Shopee menunjukan peningkatan pada jumlah pengguna aktif 

berdasarkan jumlah download aplikasi di Play Store maupun App Store 

kurang lebih 43 juta pengguna (www.selular.id, 2018). Shopee 

menggunakan strategi flashsale untuk menarik konsumen untuk 

berbelanja, dalam strategi ini produk yang dijual dengan harga murah 

seperti program-program seperti 9.9 Super Shopping Day, 10.10 Festival, 

11.11 Big Sale, dan lain-lain.  

Penggunaan strategi flashsale memudahkan produk yang dijual 

pada marketplace Shopee untuk lebih cepat laris dibandingkan tanpa 
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menggunakan flashsale sehingga akan mendorong konsumen untuk 

melakukan impulse buying karena pada program flashsale yang dilakukan 

Shopee merupakan produk-produk yang acak. Konsumen yang akan 

berbelanja tanpa flashsale akan mencari produk-produk tertentu saja yang 

mereka inginkan namun konsumen yang berbelanja pada flashsale lebih 

banyak karena hobi berbelanja online yang didasari oleh perilaku hedonic 

conusmption (www.inet.detik.com, 2018). Durasi waktu yang singkat pada 

waktu penawaran flash sale berlangsung dan keterbatasan jumlah produk 

yang dijual saat penawaran flash sale akan mendorong calon konsumen 

untuk segera melakukan impulse buying. 

Perilaku konsumen hedonic consumption yang termotivasi ketika 

berbelanja di flash sale marketplace Shopee karena merupakan suatu 

kesenangan tersendiri, konsumen tidak memperhatikan manfaat dari 

produk tersebut, hal ini mendorong timbulnya emosi positif seperti 

perasaan senang, nyaman, menikmati maupun puas didalam dirinya 

sehingga timbul dorongan untuk melakukan impulse buying atau 

keputusan pembelian yang tidak terencana dari awal. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Hedonic Consumption Terhadap Impulse Buying Pada 

Marketplace Melalui Emosi Positif”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah hedonic consumption berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap impulse buying pada marketplace Shopee? 

2. Apakah hedonic consumption berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap emosi positif pada marketplace Shopee? 

3. Apakah emosi positif berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

impulse buying pada marketplace Shopee? 

4. Apakah emosi positif memediasi pengaruh hedonic consumption 

terhadap impulse buying pada marketplace Shopee? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian 

ini yang dicapai sebagai berikut: 

a. Mengetahui besar pengaruh hedonic consumption terhadap 

impulse buying pada marketplace Shopee. 

b. Mengetahui besar pengaruh hedonic consumption terhadap emosi 

positif pada marketplace Shopee. 

c. Mengetahui besar pengaruh emosi positif terhadap impulse buying 

pada marketplace Shopee. 
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d. Mengetahui besar pengaruh emosi positif memediasi pengaruh 

hedonic consumption terhadap impulse buying pada marketplace 

Shopee. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi bagi 

pihak perusahaan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan 

pemasaran. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk memberikan pengetahuan kepada peneliti dan 

sebagai tambahan referensi pada bidang ilmu manajemen terutama 

terkait variabel hedonic consumption, impulse buying dan emosi 

positif. 

 


