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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pada saat ini, dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi manusia tidak lagi menyangkut batas, jarak, ruang dan waktu. Saat ini, 

manusia juga jarang berkomunikasi tatap muka karena beralih ke percakapan 

tertulis. Saat ini masyarakat semakin banyak menggunakan smartphone untuk 

mengirim pesan, bahkan berbelanja juga bisa melalui smartphone. Salah satu hasil 

dari perkembangan pesat penggunaan internet saat ini adalah model transaksi 

elektronik yang disebut dengan e-commerce, telah memberikan beberapa 

kemudahan baik bagi pihak-pihak yang terkait seperti pihak produsen, pihak 

penjual maupun bagi pihak pembeli. 

Salah satu Platform belanja Online yang paling laris digunakan saat ini adalah 

Shopee seperti yang dikatakan oleh (situs kompasiana.com). Dengan adanya shopee 

semua orang dengan mudah berbelanja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Dengan adanya pesaing-pesaing seperti Lazada, Tokopedia, Blibli. com, Elevania, 

Shopee dengan gencarnya melakukan berbagai macam promosi, seperti Diskon 

besar-besaran, Voucher gratis ongkir ke seluruh Indonesia, Shopee games dan 

promosi lainnya untuk tetap bertahan pada Platform belanja terlaris di Indonesia.  

Awalnya aktivitas belanja konsumen hanya berupa konsumsi, namun kini 

telah bertranformasi menjadi kebutuhan untuk memenuhi keinginan dan kepuasan 

masyarakat, dan menjadi kebutuhan masyarakat. Kemudian banyak konsumen yang 

sering merasakan gaya belanja yang lebih spontan, bahkan jika konsumen awal 

tidak berencana untuk membeli secara langsung maupun tidak langsung produk 

yang disediakan oleh produsen, namun tiba-tiba muncul perasaan dan keinginan 

untuk memenuhi kebutuhan belanja konsumen, inilah disebut dengan keputusan 

pembelian impulsif. Perasaan atau keinginan spontan di antara konsumen membuat 

konsumen merasa terdorong untuk membeli produk yang sedemikian kuat sehingga 

perasaan tersebut dapat menyebabkan pembelian impulsif. Pembelian impulsif 
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diartikan sebagai perilaku membeli yang belum disadari sebelumnya karena adanya 

pertimbangan atau niat beli yang terbentuk sebelum memasuki toko. 

Diskon harga menjadi salah satu penyebab terjadinya pembelian impulsif. 

Diskon harga adalah pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli saat 

membeli barang atau jasa. Diskon merupakan strategi promosi jangka panjang 

untuk transaksi offline dan online. Dengan membeli barang dengan harga diskon 

tentunya pembeli bisa lebih hemat saat membeli,  sedangkan keputusan pembelian 

merupakan sebuah proses pengambilan keputusan yang diawali dengan pengenalan 

masalah kemudian mengevaluasinya dan memutuskan produk yang paling sesuai 

dengan kebutuhan. Apa lagi di kalangan mahasiswa yang mayoritas memiliki 

anggaran belanja terbatas tentunya memanfaatkan adanya diskon harga yang 

ditawarkan oleh situs belanja online seperti Shopee. 

Mahasiswa memiliki kecenderungan memenuhi kebutuhannya melalui 

berbelanja melalui online. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi Shopee. 

Dengan kegiatan mahasiswa yang sangat padat mereka memilih aplikasi Shopee 

untuk berbelanja seperti makeup, skincare, baju bahkan alat tulis dan keperluan 

lainnya. Untuk bertahan dengan para pesaing platform belanja online, seperti 

Lazada, Blibli.com, Tokopedia dan platform lainnya, saat ini Shopee dengan gencar 

melakukan promosi untuk menarik para konsumen dengan diskon besar-besaran, 

sehingga dapat menarik konsumen.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian “Pengaruh Diskon Harga Terhadap Keputusan Pembelian 

Impulsif Secara Online (Studi kasus pada Pengguna Aplikasi Shopee Mahasiswa 

Politeknik Negeri Bengkalis). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan 

masalah yang dapat dikemukakan adalah “Bagaimana Pengaruh Diskon Harga 

Terhadap Keputusan Pembelian Impulsif Secara Online?”(Studi Kasus Pada 

Pengguna Aplikasi Shopee Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis) 
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis hanya melakukan penelitian pada pengguna 

aplikasi Shopee pada mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka dapat 

dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengetahui pengaruh diskon harga terhadap keputusan pembelian impulsif  

secara online pada pengguna aplikasi shopee pada mahasiswa Politeknik 

Negeri Bengkalis. 

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh diskon harga terhadap keputusan 

pembelian Impulsif secara online.  

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan proposal Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan meningkatkan ilmu 

pengetahuan penulis, berguna untuk lebih memahami segala teori-teori yang 

didapat selama proses perkuliahan dan dapat memperdalam pengetahuan 

penulis tentang strategi pemasaran terhadap produk serta penetapan harga 

terhadap suatu produk yang dipasarkan dan ditawarkan kepada konsumen.  

2. Bagi Perusahaan  

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi masukan tentang 

bagaimana persepsi konsumen terhadap promosi (diskon harga) yang telah 

ditawarkan perusahaan kepada konsumen/pelanggan. 

 

 

3. Bagi Program Administrasi Bisnis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi dan dapat 

memberikan kontribusi pada pengembangan studi yang berguna untuk 



 

4 

 

mahasiwa/i yang akan melakukan penelitian dengan topik permasalahan yang 

serupa atau dengan objek penelitian yang sama dengan penelitian ini. 

 

1.6  Sistematika Penulisan Laporan 

Agar penulisan laporan tugas akhir ini dapat sistematis dan tersusun dengan 

rapi maka diperlukan sistematika penulisan laporan. Berikut ini adalah sistematika 

penulisan laporan tugas akhir: 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.   

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan tentang penelitian terdahulu dan teori-teori 

yang relevan dengan pokok bahasan dalam penelitian tugas akhir ini, 

khususnya yang berkaitan dengan pengaruh diskon harga terhadap 

keputusan pembelian impulsif secara online.  

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan secara khusus berkaitan dengan tata cara 

penulisan yang dilakukan meliputi lokasi penelitian, objek penelitian, 

jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengambilan 

sampel, teknik pengumpulan data, pengukuran skala, teknik 

pengolahan data, teknik analisis data,  jenis penelitian, hipotesis, 

definisi konsep dan definisi operasional.    

BAB 4: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan hasil dan pembahasan.  Hasil penelitian tugas 

akhir berisikan data yang mencakup antara lain: untuk mengetahui 

pengaruh diskon harga terhadap keputusan pembelian impulsif secara 

online.  

 

BAB 5: PENUTUP 
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Pada bab ini merupakan bab terakhir, yang mana akan dikemukakan 

kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, kemudian penulisan 

memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat.  
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