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KecenderunganPembelian Impulsif Online Ditinjau dari Penjelajahan Website
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Abstrak. Generasi Y merupakan generasi yang rentan terpapar oleh kemajuan teknologi
informasi. Dalam proses transaksi jual beli, generasi Y begitu mudah mengakses informasi.
Kondisi ini tentu dapat memberi dampak terhadap pola pembelian yang dilakukan remaja salah
satunya adalah pembelian impulsif yang dilakukan secara online.Tujuan penelitian ini untuk
menguji kecederungan pembelian impulsif ditinjau dari penjelajahan website yang bersifat
hedonis dan perbedaannya dilihat berdasarkan jenis kelamin.Pengambilan data dilakukan
dengan menggunakan skala pembelian impulsif online dan skala penjelajahan website secara
hedonis.Subjek berjumlah 84 orang yang diambil secara insidental.Analisiskorelasi product
moment dan t-test dipakai untuk menguji hipotesis.Dari hasil analisis menunjukkan jika kedua
hipotesis diterima.Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan psikologi
konsumen serta dapat dimanfaatkan untuk membuat self intervention dalam pembelian yang
bersifat impulsif.
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PENDAHULUAN
Remaja atau yang disebut dengan

generasi Y merupakan generasi yang dekat

dengan teknologi.Generasi ini menurut

Hawkins, Mothersbaugh, & Best (2007)lahir

di antara tahun 1977 hingga 1994. Ciri yang

menonjol dari generasi ini adalah aktivitas

sehari-hari yang tidak terpisahkan dengan

teknologi informasi dan komunikasi,serta

kemudahan akses internet yang

memungkinkan untuk berbagai informasi.

Hal ini didukung pula oleh penelitian yang

dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara

Jasa Internet Indonesia(APJII) di tahun

2014 yang menunjukkan profil pengguna

internet di Indonesia didominasi oleh

pengguna berusia 18-25  sebesar 49%.

Dengan kecanggihan teknologi itu

pula seseorang dapat melakukan transaksi

pembelian barang tanpa harus bertemu

langsung dengan penjualnya atau melalui

toko konvensional.Pembelian barang

secara online menduduki peringkat ketujuh

yakni sebesar 11% dari survei yang

dilakukan APJII. Peringkat pertama adalah

jejaring sosial yakni sebesar 87,4%.

Aktivitas jual beli online ini dapat dengan

mudah dilakukan siapa saja. Media yang

digunakan untuk jual beli online seperti situs

belanja online juga media sosial seperti
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