
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1   Latar Belakang Penelitian 

Dunia teknologi informasi mengalami perubahan demi perubahan cepat 

dan tanpa disadari menjadikan salah satu kebiasaan konsumen dalam melakukan 

transaksi membeli juga mengalami perubahan dari pembelian langsung ke toko 

fisik (offline) menjadi pembelian secara (online) menggunakan internet. Indonesia 

sebagai negara peringkat ke-6 di dunia, dengan jumlah populasi pengguna 

jaringan internet sebanyak 112 juta penduduk sepanjang tahun 2017 (Kompas, 

2017). 

Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai pasar yang luas untuk dimasuki 

oleh e-commerce. Pengertian e-commerce menurut (Jony Wong, 2010) adalah 

segala bentuk perdagangan baik penjualan maupun pembelian produk/ jasa 

melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet. E-commerce di tanah 

air muncul di tahap awal dengan adanya website Bhinneka.com dan Kaskus.com 

pada tahun 1999, kedua platform tersebut merupakan titik awal permulaan dari 

berkembangnya industri e-commerce di Indonesia.  

Survey dari lembaga riset Snapcart (2018) menyatakan generasi millennial 

dengan rentang umur 25-34 tahun adalah konsumen potensial terbanyak bagi e-

commerce yakni sebesar 50% (persen). Dan menggabungkan generasi Z dengan 

rentang umur 15-24 tahun, maka dapat dinyatakan populasi jumlah konsumen 

yang berasal dari generasi muda mencapai 80 persen. Sehingga dapat disimpulkan 

sebanyak 80% (persen) generasi muda usia 15-34 tahun merupakan konsumen e-

commerce di Indonesia (Kompas, 2018) 
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 Seiring berkembangnya waktu, e-commerce Indonesia memiliki perayaan 

pertama kali pada tahun 2012 bertajuk Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 

dengan tujuan membawa calon konsumen/ konsumen merasakan pengalaman 

berbelanja online dengan lebih meluas dan merata. Pada tahun 2012 juga dibentuk 

Asosiasi e-commerce Indonesia, dimana asosiasi ini sebagai jembatan untuk para 

pengusaha e-commerce untuk berinteraksi dan memberi masukan kepada pihak 

pemerintah untuk memajukan industri digital.  

Tahun 2014 berdirinya startup Tokopedia mendapatkan investasi dengan 

nilai fantastis yaitu sebesar USD 100 juta senilai Rp 1,2 Triliun pada waktu itu 

(Kompas, 2016). Hal ini menjadi kian menarik dengan hadirnya website Elevenia 

di jagat raya Indonesia, perusahaan marketplace yang merupakan kerjasama dari 

SK Planet (Korea Selatan) dan perusahaan industri telekomunikasi XL Axiata. 

Kompetisi e-commerce semakin tahun menjadi kian hangat dengan ikut masuknya 

beberapa perusahaan dari dalam dan luar negeri seperti Mataharimall.com (Grup 

Lippo), JD.ID (Tiongkok), Bukalapak (Indonesia), Shopee (Singapura) dan 

Lazada (Jerman). 

Dengan semakin ramainya industri e-commerce di Indonesia menandakan 

bahwa industri tersebut terus tumbuh dan berkembang, hal ini menyebabkan 

semakin banyak dan variatif pilihan konsumen untuk memilih marketplace 

(tempat berbelanja) online mana konsumen memutuskan untuk membeli sebuah 

produk/ jasa. Di tengah persaingan kompetisi yang semakin ketat, e-commerce 

pun perlu terus berinovasi dan menggunakan strategi yang tepat untuk membidik 

target pasar di Indonesia. Hal tersebut perlu dilakukan, jika tidak maka nasib e-
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commerce bisa tutup seperti salah satu e-commerce asal Jepang yaitu Rakuten. 

Perusahaan online Rakuten resmi tutup di Indonesia per 1 Maret 2016, hal ini 

disebabkan oleh injeksi dana secara terus menerus namun tidak menghasilkan 

keuntungan selama kurun waktu 5 tahun (Kompas, 2016).  

Dengan adanya perusahaan e-commerce yang terus masuk dan sebagian 

terpaksa tutup di Indonesia karena tidak mampu bersaing, maka hal ini memicu 

penulis untuk mencari tahu apa penyebab yang sebenarnya sedang terjadi di 

industri digital tersebut. Salah satu strategi yang sedang dilakukan oleh hampir 

setiap e-commerce di Indonesia yaitu dengan cara mengadakan flash sale secara 

berkala. Flash Sale adalah program diskon yang dibuat oleh e-commerce dengan 

produk yang telah ditentukan, dengan batas waktu tertentu.  

Global Insight Network TrendWatching menyatakan bahwa flash sale 

merupakan buah dari persaingan yang semakin ketat antar e-commerce di 

Indonesia. Dan ia melanjutkan, bakar uang (istilah yang digunakan untuk sebuah 

perusahaan menghabiskan banyak uang dengan tujuan bisnis yang ingin dicapai 

oleh perusahaan, pada umumnya difokuskan untuk mengembangkan bisnis seperti 

pemasaran dan mengambil alih pasar yang dimiliki oleh kompetitor) menjadi 

satu-satunya cara untuk bersaing. Flash sale sendiri cenderung menekankan pada 

pemberian harga yang lebih murah dibanding harga normal kepada konsumen 

(Detik, 2018).  

Penelitian oleh MARS (2016), perusahaan mengadakan riset independen 

mengenai e-commerce yang beroperasi di Indonesia. Diperoleh data populasi 

penduduk dengan jumlah 255.400.000 jiwa, dengan pembagian masyarakat 

tinggal di perkotaan sebesar 44.1% (persen) dan masyarakat tinggal di desa 
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sebesar 55.9% (persen). Namun pengguna jejaring internet baru digunakan oleh 

sebanyak 35.4% (persen) yakni 90.500.000 (sembilan puluh juta lima ratus ribu) 

jiwa. Fakta lainnya yaitu ditemukan bahwa hanya sebanyak 29% (persen) yakni 

26.300.000 jiwa yang menggunakan jejaring internet untuk melakukan pembelian 

online, artinya belum semua pengguna jejaring internet melakukan transaksi 

pembelian online. Hasil riset menemukan perangkat dengan persentase sebesar 

89.8% (persen) yakni telepon seluler digunakan untuk melakukan akses jejaring 

internet, diikuti dengan perangkat laptop sebesar 5.5% (persen), personal 

computer (PC) sebesar 3.1% (persen), dan perangkat tablet sebesar 1.6% (persen). 

Ditemukan fakta menarik lainnya yaitu sebesar 46.4% (persen) konsumen percaya 

dengan melakukan transaksi membeli secara daring (online) harga produk 

ditawarkan lebih murah dari pada belanja langsung ke toko fisik (offline).  

Dan berikut data produk paling sering dibeli melalui daring (online): 

pakaian sebesar 45.8%, diikuti aksesoris pakaian, seperti: topi, kacamata, dompet, 

sabuk, jam tangan, dll sebesar 10.9%, sepatu sebesar 6.7%, tiket perjalanan/ 

transportasi sebesar 4.7%, handphone sebesar 4.6%, busana muslim sebesar 3.5%, 

produk kosmetika sebesar 3.5%, aksesoris elektronik (headset, tas laptop, 

powerbank, dll) sebesar 3.3%, produk lainnya sebesar 17%.  

Menurut Deloitte Consumer Insights Survey (2017), kategori pakaian yang 

paling banyak dibeli secara online. Salah satu perusahaan e-commerce yaitu 

Shopee menyatakan transaksi tertinggi yang tercatat sebanyak 400 ribu transaksi 

harian merupakan kategori belanja pakaian (CNBC Indonesia, 2018). Dari data 

dan fakta yang telah dikemukakan, maka penulis memiliki ketertarikan khusus 

untuk melakukan penelitian mengenai alasan konsumen membeli produk pakaian 
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pada saat flash sale di e-commerce, seperti: Shopee, Lazada, Tokopedia, dll.  

 Menurut Chen et al., (2012) perceived value yang tinggi dirasakan oleh 

konsumen, menjadi salah satu faktor utama konsumen akan mempunyai hasrat 

melakukan transaksi membeli khususnya pada e-commerce. Konsumen price 

consciousness akan merasa sangat diuntungkan dengan mendapatkan produk 

dengan harga yang murah pada saat melakukan pembelian di e-commerce 

terutama pada saat Flash Sale sedang berlangsung (Michaelidou dan 

Christodoulides, 2011). 

Attitude towards Flash Sale merupakan variabel penting, dimana sikap 

konsumen sangat mempengaruhi terhadap keputusan akhir untuk melakukan 

pembelian atau tidak di e-commerce (Cheah et al., 2015). Sedangkan variabel 

subjective norms menjadi bahan pertimbangan konsumen melalui orang terdekat, 

teman, lingkungan sebagai faktor preferensi sebelum melakukan keputusan 

pembelian di e-commerce (Hasbullah et al., 2016). Dan variabel terakhir yaitu 

perceived behaviour control, dimana hal ini merupakan faktor konsumen untuk 

mengendalikan perilaku dalam tindakan tertentu, khususnya keputusan terhadap 

pembelian produk di e-commerce itu sendiri (Alatawy, 2019). 

Dan berdasarkan penelitian utama yang dilaksanakan oleh Cheah et al., 

(2015)“Factors influencing consumers attitudes and purchase intentions of e-

deals.” sebelumnya, dengan demikian penulis tertarik dan memutuskan memberi 

topik penelitian dengan judul “Analisis pengaruh Price Consciousness, 

Perceived Value, Attitudes, Subjective Norms, dan Perceived Behaviour Control 

terhadap Purchase Intention pakaian saat Flash Sale di E-commerce.” 
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1.2   Permasalahan Penelitian 

Berikut adalah sejumlah pertanyaan diajukan untuk membantu penelitian 

yang akan dilaksanakan:  

a. Apakah pengaruh yang terdapat antara Price Consciousness and Attitudes  

terhadap flash sale? 

b. Apakah pengaruh yang terdapat antara Perceived Value and Attitudes 

terhadap flash sale? 

c. Apakah pengaruh yang terdapat antara Consumer Attitudes terhadap flash 

sale and intention to buy flash sale? 

d. Apakah pengaruh yang terdapat antara Subjective Norms terhadap flash 

sale and intention to buy flash sale? 

e. Apakah pengaruh Consumer Perceived Behaviour Control terhadap flash 

sale and intention to buy flash sale? 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Penelitian ini bertujuan dan memiliki manfaat sebagai berikut:  

 1.3.1  Tujuan Penelitian 

    Tujuan dari penelitian adalah mendapatkan jawaban atas perumusan 

masalah yang telah disampaikan. Selengkapnya penelitian bertujuan untuk 

menganalisa masalah dibawah ini :  

a. Untuk menganalisa pengaruh Price Consciousness and Attitudes terhadap 

flash sale 

b. Untuk menganalisa pengaruh Perceived Value and Attitudes terhadap flash 

sale 
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c. Untuk menganalisa pengaruh Consumer Attitudes terhadap flash sale and 

intention to buy flash sale 

d. Untuk menganalisa pengaruh Subjective Norms terhadap flash sale and 

intention to buy flash sale  

e. Untuk menganalisa pengaruh Consumer Perceived Behaviour Control 

terhadap flash sale and intention to buy flash sale 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

   Adapun penelitian ini bermanfaat sebagai berikut : 

a. Bagi Penulis :  

Hasil penelitian dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan penulis 

tentang seberapa besar pengaruh nilai dan harga wajar yang dapat diterima 

menurut konsumen terhadap seberapa sering konsumen melakukan 

pembelian online.  

      b. Bagi Universitas : 

Harapan dari penulis hasil penelitian dapat dijadikan salah satu sumber 

referensi informasi untuk penulis lain, dengan ketertarikan untuk 

melaksanakan jenis penelitian dengan kategori sejenis.  

      c. Bagi Pemasar : 

Dengan adanya hasil penelitian yang telah dilaksanakan, penulis berharap 

dapat menjadi preferensi kepada marketing/ tenaga pemasar untuk dapat 

melakukan hal yang tepat dalam mengatur strategi pemasaran.  
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1.4     Sistematika Pembahasan 

        Dengan tujuan memudahkan pembaca dalam mengerti dan memahami isi 

dari penelitian, dengan demikian penulis memetakan seluruh pembahasan terdapat 

5 (lima) bab, yakni:  

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdapat penjelasan mengenai hal yang bersifat dasar, 

dengan cakupan mulai dari latar belakang, permasalahan, tujuan 

dan manfaat, serta sistematika pembahasan penelitian. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab ini membahas penelitian model terdahulu yang 

digunakan sebagai acuan teori dasar, pengertian variabel dependen, 

dan menjelaskan pengaruh antar setiap model variabel dan 

rumusan hipotesis.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini memberikan penjelasan mengenai rancangan 

penelitian, objek penelitian, definisi operasional variabel, teknik 

pengumpulan data, metode analisis data, pengujian kualitas data, 

pengujian asumsi klasik, dan pengujian quality index.   

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini memberikan penjelasan mengenai statistik deskripsi 

demografi responden, hasil pengujian outlier, pengujian kualitas 

data, hasil pengujian asumsi klasik, serta pengujian hipotesis. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 
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Pada bab ini memberikan penjelasan mengenai kesimpulan, 

keterbatasan serta saran. 
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