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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya alam yang semakin berkembang disertai dengan kemajuan 

teknologi menyebabkan meningkatnya jumlah barang atau produk yang 

ditawarkan di pasaran. Produk tersebut ditawarkan dalam berbagai macam bentuk 

dan jenis.  Para produsen bersaing dalam memproduksi produk agar produk yang 

dihasilkan dapat menarik para konsumen. Produk yang dihasilkan dikemas 

sedemikian rupa dengan bentuk dan jenis yang beragam untuk menarik 

konsumen. Usaha para produsen untuk menarik para konsumen memang tidak 

mudah. Kelemahan utama lebih disebabkan oleh harga dan kualitas produk. Agar 

harga dan kualitas produk tidak menjadi fokus seseorang dalam membeli, maka 

produsen mengemas dan mengiklankan produknya dengan berbagai cara 

semenarik mungkin.  

Kebutuhan dan keinginan seseorang yang ingin selalu dipenuhi, membuat 

seseorang melakukan suatu cara untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya 

tersebut. Aktivitas yang biasa dilakukan untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhannya adalah berbelanja. Berbelanja telah menjadi aktivitas yang sangat 

diperlukan bagi setiap orang. Warga kota Solo khususnya perempuan suka 

berbelanja di mall ataupun supermarket untuk memenuhi kebutuhannya. 

Berdasarkan  berita pada hari Sabtu (20/09/2014) di Surat Kabar Joglo Semar 

menjelaskan bahwa  The Park Mall Solo Baru menyelenggarakan perhelatan 
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exhibition bertema All About Woman pada 16 hingga 23 September 2014. 

Berlokasi di Ground Floor Koridor, perhelatan pameran dibuat untuk 

memanjakan para pengunjung The Park Mall yang didominasi para perempuan. 

Public Relations The Park Mall, Tiwik Widowati menerangkan, pameran All 

About Woman ini menyajikan berbagai produk kebutuhan perempuan, diantaranya 

ragam produk fashion serta health. Produk fashion yang ditawarkan seperti 

produk sepatu, tas, aksesori, perhiasan, bahkan sampai dengan kebutuhan wanita 

agar tampil cantik dan sehat. Secara umum target pengunjung mall, menyasar ke 

kalangan keluarga. Namun menurut hasil di lapangan, dari total tenant di The 

Park Mall, tenant yang menyajikan kebutuhan perempuan menjadi penyumbang 

nilai transaksi terbanyak. Kontribusi transaksi oleh perempuan ini mencapai 70 

persen (Indah, 2014). 

Dari hasil riset MarkPlus Insight pertengahan 2010 terhadap 1.301 

responden perempuan, terlihat bahwa aktivitas favorit perempuan yang dilakukan 

bersama teman adalah shopping (46,4 persen) dan hangout (46,1 persen), di mana 

lokasi utama yang dipilih adalah mall. Bahkan, sebanyak 39,7 persen perempuan 

mempunyai aktivitas favorit jalan-jalan ke mall bersama anggota keluarga 

(Kartajaya & Winasil, 2010). 

Meningkatnya kecenderungan orang untuk berbelanja di supermarket atau 

mall mendorong terjadinya pembelian secara tiba-tiba atau pembelian impulsif. 

Sebagai contoh, ketika sedang jalan-jalan di mall seseorang melihat ada pakaian 

model baru yang terpajang bagus di etalase ataupun di patung, karena merasa suka 

dan tertarik lalu memutuskan untuk mencoba dan akhirnya memutuskan membeli 
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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. 

Perilaku membeli tanpa rencana juga menjadi kebiasaan yang dilakukan 

oleh remaja putri. Loudon & Bitta (Utami & Sumaryono, 2008) mengatakan 

bahwa remaja putri cenderung lebih impulsif dibandingkan remaja putra. Ini 

disebabkan remaja putri sering membantu keluarga berbelanja, baik untuk 

keperluan keluarga maupun untuk keperluan dirinya sendiri contohnya kosmetik, 

cat rambut, alat-alat kecantikan, pakaian dan makanan.    

Menurut Beatty and Ferrel (Rohman, 2009) pembelian impulsif 

didefinisikan sebagai pembelian yang tiba-tiba dan segera tanpa ada minat 

pembelian sebelumnya. Impulse buying atau membeli impulsif didefinisikan oleh 

Rook (Bong, 2012) sebagai suatu tindakan pembelian yang tergesa-gesa dan 

spontanitas tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Alasan seorang remaja 

membeli secara impulsif adalah karena tertarik bentuknya, warnanya, atau karena 

banyak teman-teman yang memiliki. 

Pembelian impulsif merupakan suatu fenomena 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.  
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Berdasarkan hasil wawancara terhadap subjek berinisial JVT siswi SMK 

Analisis Kesehatan Nasional Surakarta, pada tanggal 12 Desember 2014 yang 

ditemui oleh penulis di Solo Grand Mall bersama tiga temannya sebagai berikut. 

Subjek mengatakan bahwa Ia pergi ke Solo Grand Mall bersama tiga temannya 

setelah pulang sekolah.  Ia pergi ke Solo Grand Mall pada awalnya hanya untuk 

jalan-jalan dan menemani temannya membeli pakaian Natal. Namun karena 

bujukan teman-temanya, maka Ia dan ketiga temannya ikut membeli pakaian 

untuk Natal.  

Menurut Kotler (2008) perilaku membeli seseorang akan dipengaruhi oleh 

berbagai kelompok yang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh 

langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Suatu 

kelompok biasanya memiliki pelopor opini yang mempengaruhi anggotanya 

dalam melakukan pembelian. Sunyoto (2013) menyebutkan bahwa  ciri-ciri 

konsumen remaja khususnya remaja putri adalah mudah meminta pendapat teman 

dan mudah terbujuk oleh teman-temannya. 

Para pelajar khususnya remaja putri di daerah kota Surakarta pun suka 

berbelanja di mall ataupun supermarket. Remaja putri berbelanja karena 

terpengaruh oleh  korformitasnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Sebayang pada tahun 2011 di SMA N 7 Surakarta memperoleh hasil bahwa 

perilaku konsumtif remaja putri khususnya siswi kelas menengah atas lebih 

terpengaruh pada lingkungan sosialnya dalam hal ini adalah kelompok teman 

sebaya, dimana terdapat hubungan positif yang signifikan antara konformitas 
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dengan perilaku konsumtif dan sumbangan relatif konformitas terhadap perilaku 

konsumtif sebesar 59,03%. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sitohang (2009) menunjukkan bahwa 

ada hubungan yang positif antara konformitas terhadap kelompok teman sebaya 

dengan pembelian impulsif. Dari uji analisis data diperoleh kesimpulan bahwa 

besarnya sumbangan efektif konformitas terhadap kelompok teman sebaya dalam 

mempengaruhi pembelian impulsif pada remaja adalah 3,60%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rohman (2009) menunjukkan bahwa 

faktor situasional (berbelanja dengan keluarga atau bersama teman) 

mempengaruhi impuls dalam keputusan pembelian impulsif. Semakin banyak 

orang yang ikut berbelanja semakin tinggi nilai hedonik konsumsi. Hasil 

pengujian statistik terhadap hipotesis ini menunjukkan nilai estimasi pengaruh 

lingkungan sosial terhadap nilai hedonik konsumsi sebesar 0,719 dengan nilai P < 

0,0001. Dilihat dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pengaruh 

lingkungan sosial, dalam hal ini orang lain yang ikut berbelanja terbukti memiliki 

pengaruh terhadap nilai hedonik konsumsi sehingga seseorang cenderung lebih 

impulsif.  

Menurut Baron dkk (Sarwono, 2011) konformitas adalah suatu bentuk 

pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar 

sesuai dengan norma sosial. Tekanan yang ada dalam norma sosial sesungguhnya 

memiliki pengaruh yang besar. Tekanan – tekanan untuk melakukan konformasi 
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sangat kuat sehingga usaha  untuk menghindari situasi yang menekan dapat 

menenggelamkan nilai-nilai personalnya (Sarwono, 2011).  

Dalam masa perkembangannya, remaja secara perlahan mulai menjauhkan 

diri dari keluarga dan mulai banyak menghabiskan waktunya untuk berinteraksi 

dengan teman sebayanya. Menurut Gottman dan Parker (Dariyo, 2004), salah satu 

fungsi teman dalam perkembangan sosial remaja adalah sebagai motivator untuk 

merangsang ke arah yang positif. Artinya bahwa dalam relasinya, seharusnya 

remaja saling mendukung untuk melakukan hal-hal yang positif sehingga 

mempengaruhi perilaku mereka ke arah yang positif juga. 

Kenyataannya saat ini banyak remaja yang terlibat dalam relasi yang 

kurang baik. Banyak dari remaja ini yang justru memanfaatkan relasi dengan 

teman sebayanya untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti berbelanja 

bersama teman-temannya (Mantiri & Andriani, 2012).  

Konformitas dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap 

perilaku individu. Kecenderungan untuk melakukan konformitas tidak selalu 

berarti hanya mengikuti pada hal-hal yang positif saja (Sarwono, 2011). Manusia 

juga dapat melakukan konformitas pada bentuk-bentuk perilaku negatif seperti 

agresif, impulsif dan membuat onar (Santrock, 2009).  

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 7 Surakarta karena SMA Negeri 7 

Surakarta merupakan salah satu sekolah menengah atas favorit di Surakarta.  

Selain itu, menurut Kisawa (Sebayang 2011) SMA Negeri 7 Surakarta dikenal 

sebagai “SMA artis” karena beberapa siswanya yang menjadi public figure di 
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Indonesia. Oleh karena itu, terbentuklah social image SMA Negeri 7 Surakarta 

sebagai sekolah elit yang tinggi bagi masyarakat Surakarta.    

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap delapan siswi SMA 

Negeri 7 Surakarta yang ditemui oleh penulis pada hari Jumat tanggal 12 

Desember 2014 di depan SMA N 7 Surakarta menyatakan bahwa teman sangat 

berpengaruh dalam pembelian suatu barang. Teman sering memberikan bujukan 

dan saran, sehingga pada saat berjalan-jalan di mall bersama teman sering 

membeli suatu barang tanpa pertimbangan dan memutuskan untuk membeli 

dengan segera. Sedangkan berdasarkan hasil observasi, SMA N 7 Surakarta 

terletak di daerah kota yang dekat dengan pusat perbelanjaan, ada beberapa siswi 

yang menggunakan kendaraan mobil dan sepeda motor dengan keluaran terbaru 

saat bersekolah serta siswi-siswi SMA N 7 Surakarta tampil dengan busana model 

terbaru.  

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diawal, maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut : “apakah ada hubungan antara konformitas dengan 

pembelian impulsif pada remaja putri”. Penulis bermaksud melakukan penelitian 

dengan judul “Hubungan antara Konformitas dengan Pembelian Impulsif 

pada Remaja Putri”.  

 

 

 



8 
 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui hubungan antara konformitas dengan pembelian impulsif pada 

remaja putri. 

2. Mengetahui tingkat konformitas pada remaja putri. 

3. Mengetahui tingkat pembelian impulsif pada remaja putri. 

4. Mengetahui peranan atau sumbangan efektif konformitas terhadap 

pembelian  impulsif pada remaja putri. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan membawa 3 (tiga) manfaat, yaitu : 

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan 

dalam pengetahuan ilmu psikologi, khususnya dalam bidang Psikologi 

Sosial. 

2. Memberikan informasi pada remaja putri dalam memahami pembelian 

impulsif dalam hubungannya dengan konformitas yang dimiliki remaja 

putri pada kelompok sebayanya. 

3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai informasi tambahan 

bagi peneliti berikutnya yang berhubungan dengan pembelian impulsif 

pada remaja putri. 

 

 


