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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Persaingan bisnis yang semakin pesat menuntut para pengusaha untuk 

menciptakan keunggulan dari produk serta mempelajari tingkah laku konsumen. 

Salah satu keunggulan yang dapat dilakukan para pengusaha adalah dengan 

melakukan bisnis dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang. 

Perkembangan teknologi yang semakin canggih memungkinkan para pengusaha, baik 

pengusaha kecil, menengah, maupun pengusaha besar untuk melakukan bisnis, 

seperti dengan penggunaan teknologi internet. Melalui jaringan internet, perusahaan 

kecil, menengah atau besar dapat menyajikan informasi produk, harga, syarat 

pembelian, cara pemesanan dan pembayaran, serta pengiriman barang kepada 

pelanggan, calon pembeli, dan mitra usaha di seluruh dunia (Sutojo dan Kleinsteurber 

dalam Hatane Semuel, 2006; 101). Media internet berfungsi sebagai salah satu cara 

menjangkau pelanggan tanpa dibatasi ruang dan waktu, dan menjadi populer di dunia 

bisnis saat ini. 

Berbelanja di dunia maya atau lewat media internet secara online (e-

Commerce) sedang menjadi trend di Indonesia seiring dengan semakin mudahnya 

akses internet yang bisa diperoleh seseorang. Menjamurnya warnet (warung internet), 

handphone dengan akses internet atau komputer pribadi merupakan media yang yang 

bisa diakses bagi masyarakat di kota dan di pedesaan. Menurut kamus Wikipedia 
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belanja online disebut juga Belanja Daring. Belanja Daring adalah kegiatan 

pembelian barang dan jasa melalui media internet. Melalui belanja lewat internet, 

seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak 

dibelanjakan melalui web yang dipromosikan oleh penjual. Kegiatan Belanja Daring 

ini merupakan bentuk komunikasi baru yang tidak memerlukan komunikasi tatap 

muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan secara terpisah dari dan ke seluruh 

dunia melalui media notebook, komputer, ataupun handphone yang tersambung 

dengan layanan akses internet.Sementara untuk pengusaha, jenis usaha dengan 

menggunakan internet disebut electronic business (e-business). 

Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2006; 27), Indonesia kini tengah 

mempersiapkan diri menyongsong era baru yaitu electronic business (e-Business). 

Kemanjuan Indonesia dalam sektor jasa telekomunikasi akan lebih teriberalisasi 

melalui Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 1999 yang mulai berlaku pada tanggal 8 

September 2000. Perkembangan e-Business di masa yang akan datang juga diprediksi 

akan terakselerasi seiring dengan pertumbuhan jaringan telepon, TV, internet, dan 

lain sebagainya. Ini berarti bahwa kegiatan ekonomi tidak terhalang oleh ruang dan 

waktu, serta tidak saja dapat dilakukan oleh para konglomerat, tetapi juga pengusaha 

kecil dan koperasi. 

Utari (Syopian Blog, 2010) menyatakan bahwa jumlah pengguna internet di 

Indonesia pada 2008 sebanyak 25 juta orang dan pada 2009 hingga 2010 diperkirakan 

akan naik sekitar 37 persen. Pertumbuhan internet di Indonesia terbesar ketiga di 

dunia. Sementara pengguna facebook yang sekarang mencapai 14,6 juta orang di 
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Indonesia yaitu terbesar keempat di dunia. Oleh karena itu, masyarakat sebenarnya 

sudah sangat akrab dengan berbagai fasilitas yang tersedia di internet, termasuk 

belanja. Masyarakat hanya perlu dituntun dan diarahkan untuk masuk ke dunia 

belanja online. Belanja lewat internet di Indonesia untuk pembelian suatu barang 

mengalami perkembangan yang cukup pesat. Mulai dari situs yang menjual 

handphone, gitar, butik, toko buku, makanan, bahkan hingga ke alat elektronik. 

Salah satu pengusaha online (bettynaqshop) menyatakan bahwa salah satu 

usaha yang dilakukan untuk menarik minat pembeli adalah dengan membuat iklan 

semenarik mungkin di mana mereka mennggunakan model untuk menawarkan 

produknya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa iklan juga mempengaruhi 

minat beli konsumen dalam tindakannya dan keyakinannya akan merek produk yang 

ditawarkan perusahaan. Peran iklan dalam mempengaruhi penjualan seperti yang 

terlihat dari berbagai teknik periklanan televisi dengan tingkat eksposur iklan 

memberikan image tersendiri bagi konsumen (Lutz : 1995). Perusahaan berharap 

konsumen potensial akan berperilaku seperti yang diharapkan melalui iklan 

komersialnya. Iklan yang ditayangkan media televisi membentuk pernyataan sikap 

konsumen yang mempengaruhi minat beli konsumen. Pembentukan sikap terhadap 

iklan dipengaruhi oleh persepsi konsumen terhadap iklan. Sikap terhadap iklan ini 

diawali cara konsumen berfikir mengenai sebuah iklan. Sikap terhadap iklan (afektif) 

merupakan cara konsumen merasakan hal tersebut.  

Berdasarkan hasil riset Zenith Optimedia salah satu biro iklan terkenal dunia 

(dalam Hatane Semuel, 2006; 101), bahwa para pemasar pada tahun 2006 akan 
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menghabiskan banyak dana untuk promosi dan iklan online. Hal ini ditambahkan lagi 

oleh Gozali bahwa saat ini promosi dan iklan online meraih pertumbuhan paling 

tinggi dibandingkan media lainnya (Hatane Semuel, 2006; 102). Rook dan Fisher 

(Hatane Semuel, 2006; 102) menjelaskan bahwa sangat potensial untuk melakukan 

pembelian secara online. Media internet dapat merupakan wahana yang lebih disukai 

dari jalan raya utama untuk melakukan pembelian. 

Utari (Syopian Blog, 2010) menyatakan bahwa ada beberapa pertimbangan 

yang menyebabkan konsumen membeli produk secara online. Pertimbangan pertama 

adalah waktu, untuk konsumen yang tidak memiliki waktu  untuk pergi ke toko 

offline dan memilih barang yang diinginkan, maka konsumen tersebut akan 

menggunakan toko online sebagai alternatif tanpa mengganggu rutinitas pekerjaan. 

Pertimbangan kedua adalah ketersediaan barang di pasaran, ada kalanya sebuah 

barang yang dicari oleh konsumen tidak ada di daerah tempat tinggalnya. Misalnya, 

jika konsumen ingin membeli produk X dan ternyata produk X tidak ada di Bandar 

Lampung. Tapi ada sebuah toko online di Denpasar yang menjual barang tersebut. 

Kondisi tersebut menyebabkan konsumen harus membeli barang itu dari toko online 

yang berpusat di Bali. Dan pertimbangan terakhir adalah harga, di beberapa toko 

online, harga bisa lebih murah dibandingkan harga yang ada di toko offline. Bahkan 

ada beberapa barang yang di toko offline lebih mahal dua kali lipat dibandingkan di 

toko online. Namun, jika belanja di toko online, biasanya akan dikenakan ongkos 

kirim.  
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Dengan memanfaatkan teknologi yang canggih seperti malakukan penjualan 

suatu produk secara online, perusahaan menciptakan suatu keunggulan yang dapat 

menarik konsumen sehingga konsumen mengambil keputusan untuk membeli produk 

yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Dengan demikian, perusahaan juga perlu 

memahami tingkah laku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian suatu 

produk. Mempelajari tingkah laku pelanggan didasarkan pada perilaku konsumen 

dalam membeli suatu produk, di mana konsumen memainkan tiga peran yaitu sebagai 

pengguna, pembayar dan pembeli. Sementara Kolter (2005; 202) membedakan lima 

peran yang dimainkan orang dalam keputusan pembelian. Peran pertama sebagai 

pencetus, yaitu seseorang yang pertama kali mengusulkan gagasan untuk membeli 

suatu produk atau jasa. Kedua, sebagai pemberi pengaruh yaitu seseorang yang 

pandangan atau sarannya mempengaruhi keputusan. Ketiga, sebagai pengambil 

keputusan yaitu seseorang yang mengambil keputusan untuk setiap komponen 

keputusan pembelian, apakah membeli, tidak membeli, bagaimana membeli, dan di 

mana akan membeli. Keempat, sebagai pembeli yaitu orang yang melakukan 

pembelian yang sesungguhnya. Kelima, sebagai pemakai yaitu seseorang yang 

mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa yang bersangkutan. 

Philip Kotler (2002; 40) menyatakan bahwa untuk dapat menarik pelanggan 

dan mengungguli pesaing, perusahaan harus dapat memenuhi dan memuaskan 

kebutuhan pelanggan mereka secara lebih baik. Hanya perusahaan-perusahaan yang 

berfokus pada pelanggan yang berhasil menarik pelanggan, dan bukan hanya berhasil 

memperkenalkan produk. Perusahaan juga harus terampil dalam merekayasa pasar, 
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dan bukan hanya rekayasa produk. Hal ini menunjukan bahwa bagian yang sangat 

perlu diperhatikan dalam pasar adalah konsumen yang akan menikmati produk/ jasa 

yang ditawarkan perusahaan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat John Chamber, 

CEO Cisco Systems dalam Kotler (2005; 67): “Buatlah pelanggan Anda menjadi 

pusat budaya Anda.” 

Namun demikian, memahami perilaku konsumen dan mengenal pelanggan 

bukanlah masalah yang sederhana. Perusahaan harus memenuhi dan memuaskan 

kebutuhan serta keinginan pelanggan dengan cara mempelajari cara individu, 

kelompok, dan organisasi dalam memilih, membeli, memakai, serta memanfaatkan 

barang, jasa, gagasan, atau pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan 

hasrat mereka. Hal-hal tersebut harus dipahami oleh para pengusaha dalam 

melakukan pemasaran sehingga konsumen mengambil keputusan untuk 

menggunakan produk/jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, serta konsumen merasa 

puas sehingga memutuskan untuk menggunakan produk barang/jasa dari perusahaan 

yang sama. 

Keputusan untuk membeli suatu produk merupakan suatu proses bagaimana 

konsumen memikirkan, mempertimbangkan, mengambil keputusan untuk membeli, 

sampai pertimbangan untuk membeli kembali suatu produk/jasa yang dibutuhkan 

oleh konsumen tersebut. Menurut Kotler (2005), proses kebutuhan membeli ini 

dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk diantaranya adalah faktor kepribadian.  

Eysenc (1970; 2) menyatakan bahwa kepribadian merupakan gabungan dari 

fungsi secara nyata maupun fungsi potensial pola organisme yang ditentukan oleh 
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faktor keturunan dan penguatan dari lingkungan. Kepribadian awal akan tumbuh 

melalui interaksi empat macam fungsional, yaitu sektor kognitif (intelegensi), sektor 

konatif (karakter), sektor afektif (temperamen), dan sektor somatik (konstitusi). 

Secara umum, individu yang tergolong introvert akan lebih berorientasi pada 

stimulus internal dibandingkan dengan individu yang tergolong ekstrovert. Mereka 

akan lebih memperhatikan pikiran, suasana hati, dan reaksi-reaksi yang terjadi dalam 

diri mereka. Selain itu, mereka akan  berusaha untuk mawas diri, tampak pendiam, 

tidak ramah, lebih suka menyendiri dan mengalami hambatan pada kualitas tingkah 

laku yang ditampilkan. Sedangkan individu yang tergolong ekstrovert cenderung 

tampak lebih bersemangat, mudah bergaul, bahakan terkesan impulsive dalam 

menampilkan tingkah laku mereka. Individu yang tergolong ekstrovert seringkali 

lebih berani melanggar aturan, memiliki rasa toleransi yang lebih tinggi terhadap rasa 

sakit, dan lebih mudah terlibat dalam suatu relasi.  

Jennifer Aaker (Kotler, 2005; 213) melakukan riset tentang kepribadian merek 

dan mengidentifikasi lima ciri bawaaan, yaitu; tulus (rendah hati, jujur, sehat moral, 

dan ceria), gembira (berani, bersemangat, imaginatif, dan mutakhir), kompeten 

(andal, pintar, dan berhasil), canggih (kelas atas dan sangat menarik), dan kasar 

(orang lapangan dan keras) 

Selanjutnya, Jennifer Aaker menganalisis beberapa merek terkenal dan 

menemukan bahwa sejumlah merek tersebut cenderung kuat pada satu ciri bawaan 

tertentu (Levis dengan ciri kasar, MTV dengan ciri gembira, CNN dengan ciri 

kompeten, dan Campbell dengan ciri ketulusan). Implikasinya adalah bahwa merek-
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merek itu akan menarik orang-orang yang tinggi ciri bawaan kepribadian yang sama. 

Dengan memahami tipe kepribadiaan tertentu, maka perusahaan dapat 

mempertimbangkan barang-barang yang akan ditawarkan dan jenis promosi yang 

dilakukan.  

Sehingga merupakan hal yang penting bagi perusahaan untuk memahami 

kepribadian sehingga pihak perusahaan memahami kecenderungan tipe kepribadian 

mana terhadap penggunaan produk tertentu sehingga perusahaan dapat 

mengembangkan manajemen pemasaran yang dilakukan. Misalnya, perusahaan 

komputer mungkin menemukan bahwa banyak calon pembeli memiliki kepercayaan 

diri yang tinggi, dominasi, dan otonomi yang tinggi. Hal itu menuntut perancangan 

iklan komputer yang dapat menarik perhatian dari sifat-sifat calon pembeli itu. 

Menurut Kotler (2005; 213), kepribadian adalah ciri bawaan psikologis manusia  

(human psychological traits) yang berbeda-beda yang menghasilkan tanggapan yang 

relatif konsisten dan bertahan lama terhadap rangsangan lingkungannya. Kotler 

menambahkan bahwa kepribadian dapat menjadi variabel yang sangat berguna dalam 

menganalisis perilaku konsumen, yang penting jenis kepribadian tersebut dapat 

diklasifikasikan dengan akurat dan terdapat korelasi yang kuat antara jenis 

kepribadian tertentu dengan pilihan produk dan merk. 

Dengan demikian, kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan untuk 

memperoleh barang tidak cukup dalam mempengaruhi masyarakat untuk mengambil 

keputusan membeli suatu produk secara online. Yang perlu diperhatikan juga adalah 

tipe kepribadian dari konsumen sehingga konsumen mengambil keputusan untuk 
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membeli produk secara online. Maka judul dari penelitian ini adalah: HUBUNGAN 

TIPE KEPRIBADIAN DENGAN KEPUTUSAN MEMBELI PRODUK 

SECARA ON LINE. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu:  

a) Bagaimana gambaran tipe kepribadian konsumen yang melakukan pembelian 

produk secara online ? 

b) Bagaimana gambaran keputusan membeli pada konsumen yang melakukan 

pembelian produk secara online ? 

c) Apakah ada hubungan yang signifikan antara tipe kepribadian dengan 

keputusan membeli produk secara online? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Segala bentuk kegiatan yang dilakukan manusia selalu memiliki tujuan. 

Tujuan yang telah disusun dengan matang sangat berguna sebagai pengarah jalan 

yang tepat, temasuk juga memilih berbagai usaha yang dilakukan serta fasilitas yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Untuk memperoleh gambaran atau data tentang tipe kepribadian konsumen 

yang melakukan pembelian produk secara online.   
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b) Untuk memperoleh gambaran atau data tentang keputusan konsumen dalam 

membeli produk secara online.  

c) Untuk menguji apakah ada hubungan yang signifikan antara tipe kepribadian 

dengan keputusan membeli produk secara online. 

 

D. Kegunaan atau Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna atau bermanfaat, baik secara teoritis 

maupun secara praktis. 

1. Kegunaan teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan yang berkaitan dengan tipe kepribadian 

dan keputusan membeli produk secara online. 

 

2. Kegunaan Praktis 

• Bagi organisasi ataupun perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan, perbandingan serta sebagai dasar 

pemikiran dalam merumuskan kebijakan, terutama dalam melakukan promosi 

sesuai dengan tipe kepribadian konsumen sehingga konsumen mengambil 

keputusan untuk membeli produk tertentu. 

• Bagi peneliti, sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat 

mengaplikasikan berbagai teori yang dimiliki untuk mencoba menganalisa 

fakta, data, gejala, dan peristiwa yang terjadi secara ilmiah dan objektif. 
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E. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti membuat hipotesis sebagai 

berikut: 

Ho      : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tipe kepribadian dengan 

keputusan membeli produk secara online. 

Ho        : ρ = 0 

Ha      : Terdapat hubungan yang signifikan antara tipe kepribadian dengan keputusan 

membeli produk secara online. 

Ha        : ρ ≠ 0  

ρ = nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan 

 

F. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan 

lebih spesifik dengan menggunakan metode penelitian korelasional (correlational 

studies), dimana penelitian ini  untuk menguji apakah ada hubungan yang signifikan 

antara tipe kepribadian dengan keputusan membeli produk secara online. 

 

G. Lokasi dan Sampel Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di daerah kampus Universitas Pendidikan 

Indonesia (UPI) dengan populasi adalah mahasiswa/i yang tercatat sebagai 

mahasiswa/i UPI. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik quota sampling 

dimana sampel dipilih dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah 
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(kuota) yang diinginkan. Dalam penelitian ini, jumlah sampel sebanyak 40 orang 

dengan  ketentuan pernah melakukan pembelian barang secara online minimal satu 

kali.   

H. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan 

menggunakan teknik kuisioner. Peneliti membuat instrument penelitian berupa 

kuisioner. Kuesioner pertama merupakan kuesioner  untuk mengukur kepribadian 

berdasarkan ciri-ciri tipe kepribadian menurut Anggrainy (2005). Dimana kuisioner 

ini berisi pertanyaan-pertanyaan tertutup yang jawabannya dikategorikan kepada Ya 

(Y) dan Tidak (T). Sedangkan untuk mengukur keputusan membeli disusun 

berdasarkan proses keputusan membeli yang dikemukakan oleh Kotler (2005). Skala 

yang digunakan adalah skala Likert dengan lima alternatif jawaban, yaitu Sangat 

Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu (R), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju 

(STS). 

I. Analisis Data 

a. Analisis Deskriptif yaitu mendeskripsikan variabel x dan variabel y dengan 

analisis deskriptif untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana 

gambaran mengenai tipe kepribadian serta bagaimana gambaran keputusan 

membeli produk secara online. 

b. Teknik Korelasi. Analisis korelasi Product Moment digunakan karena 

diasumsikan data yang diperoleh dalam penelitian merupakan data ordinal dan 
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interval serta data dari kedua variabel tidak harus membentuk distribusi yang 

normal. 

J. Sistematika Penulisan 
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