
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Bab ini memaparkan secara menyeluruh mengenai penilitian yang 

dilakukan. Bagian ini berisikan tentang latar belakang masalah yang memicu 

penelitian ini, rumusan masalah yang diteliti, tujuan dan manfaatnya, serta hal-hal 

yang ditetapkan sebagai batasan dalam penilitian yang dilakukan. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi sekarang ini, banyak produsen atau pengusaha baik dari 

dalam maupun luar negeri yang ingin membangun serta mengembangkan unit 

usahanya di berbagai pelosok tanah air. Tak heran jika kita melihat mereka 

berusaha untuk saling menarik konsumen untuk memperoleh keuntungan dan 

tentunya demi kelangsungan usaha mereka yang dipenuhi dengan persaingan 

kompetitif. Hal yang senada juga terjadi pada industri ritel di Indonesia sekarang 

ini. Industri yang berkembang dari gerai tradisional seperti pasar hingga gerai 

yang lebih modern atau dikenal dengan sebutan mal. 
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Indeks Kepercayaan Konsumen 2015 Kuartil 4 

 

Gambar 1.1 Indeks Kepercayaan Konsumen 2015 Kuartil 4 

Sumber: AC Nielsen, 2016 

Dapat kita lihat dari gambar diatas yang merupakan Global Consumer 

Confidence Report 2015 kuartil 4 yang dirilis oleh AC Nielsen menunjukkan 

bahwa Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) Indonesia masih cukup kuat dan 

relatif tinggi dibandingkan negara-negara lain di Asia-Pasifik lainnya. Data pada 

Q4 2015, Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan perolehan nilai index 

mencapai 115 (besaran index yang mengindikasikan tingkat optimistis >100 dan 

tingkat pesimis >100) setelah negara India dengan nilai index sebesar 131 dan 

negara Filipina dengan nilai index sebesar 117. Sebelumnya, IKK Indonesia 

bahkan menempati posisi tertinggi selama 5 kuartal berturut-turut (1Q13 – 1Q14) 

di antara negara-negara Asia-Pasifik. IKK yang dirilis oleh bank Indonesia 

dimana juga menunjukkan trend penguatan pada IKK Agustus 2014 yang 

mencapai 120,2  dan merupakan level tertinggi sejak akhir 2012. 
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Indeks Kepercayaan Konsumen dan Indeks Penjualan Riil 

 

Gambar 1.2 Indeks Kepercayaan Konsumen dan Indeks Penjualan Riil 

Sumber: Bank Indonesia, 2014 

Rata-rata pertumbuhan tahun Indeks Penjualan Riil (IPR) Januari-Juli 

2014 sebesar 16,7%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu 

sebesar 11,9%. Hal ini menunjukkan optimisme pasar ritel yang mungkin akan 

mencetak pertumbuhan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Optimisme ini 

didukung dengan pertumbuhan pusat perbelanjaan di Jakarta dimana menurut data 

BPS  (Badan Pusat Statistik) menyebutkan bahwa DKI Jakarta masih memegang 

urutan pertama dalam persentase pengeluaran rata-rata per-kapita dalam sebulan 

untuk konsumsi non-pangan sebesar 63.52% sementara 36.48% untuk pangan 

(BPS, Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi 2014). Dari 

data BPS tersebut maka tidak mengherankan jika pusat perbelanjaan semakin 

banyak di kota Jakarta ini.  
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Indeks Penjualan Riil Januari 2015 

 

Gambar 1.3 Indeks Penjualan Riil Januari 2015 

Sumber: Bank Indonesia, 2016 

Dan dilihat dari gambar 1.3 mengenai Indeks Penjualan Riil pada Januari 

2015 dapat dilihat bahwa terjadi pertumbuhan yang siknifikan terhadap penjualan 

eceran dimana naik 7,1 % dari Desember 2014 ke Januari 2015. Dengan 

pertumbuhan tersebut tak heran pusat perbelanjaan besar seperti mal dan pasar 

swalayan tumbuh seiiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat khusunya 

di kota Jakarta dimana menurut data APPBI (Asosiasi Pengelola Pusat Belanja 

Indonesia) masih menjadi tempat berkumpulnya pusat perbelanjaan dan pada 

tahun 2012 jumlah mal dan pusat perbelanjaan di Jakarta mencapai 74 pusat 

perbelanjaan. Dan pada tahun 2014 menurut Joko Widodo ketika menjabat 

menjadi Gubernur DKI Jakarta menyebutkan adanya peningkatan jumlah menjadi 

173 pusat perbelanjaan. 

Dengan meningkatnya pusat perbelanjaan yang terletak di ibu kota 

Indonesia yaitu DKI Jakarta menjadikan kota ini menjadi pusat ritel dimana para 
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pelaku berlomba-lomba untuk menjajakan barang dagangannya. Tak hanya 

produk makanan yang tergolong sebagai kebutuhan pangan, barang-barang 

sandang pun tak kalah pamor. Barang-barang fashion seperti sepatu dan pakaian  

tak luput dari mata konsumen yang sedang berjalan-jalan di pusat perbelanjaan. 

Dilihat dari data indeks penjualan riil menurut kategori yang di lansir dari Bank 

Indonesia pada tahun 2014 dapat dilihat bahwa barang sandang menduduki 

peringkat kedua setelah peralatan informasi & komunikasi pada akhir tahun 2014. 

Indeks Penjualan Riil Menurut Kategori 

 

Gambar 1.4 Indeks Penjualan Riil Menurut Kategori 

Sumber: Bank Indonesia, 2014 

Baik toko ritel yang berada di tempat elit maupun yang tergolong kelas 

ekonomi saling meluncurkan strategi dalam menjual barang dagangannya, dan 

salah satu nya adalah strategi harga (pricing) dimana toko-toko memampangkan 

diskon besar selama masa promosi berlangsung. Fenomena diskon di masa 

mendatang (future discount) dapat kita lihat di berbagai pusat perbelanjaan, 
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bahkan ada yang berani memasang “Midnigh Sale Discount up to 90%” untuk 

menarik minat belanja para pengunjung dari pusat perbelanjaan. Dengan strategi 

ini perusahaan dapat seakan-akan mengurangi harga jual produk mereka dengan 

harapan dapat memaksimalkan keuntungan akan suatu barang. 

Akan tetapi apa yang terjadi jika suatu konsumen dihadapkan oleh suatu 

kelangkaan (scarcity) dimana barang yang ia butuhkan terbatas, dan ia 

mengetahui bahwa beberapa waktu yang akan datang barang tersebut akan masuk 

dalam daftar barang yang akan di diskon (future discount) pada suatu acara 

midnight sale. Akankah sang konsumen tersebut memilih untuk membelin barang 

yang ia butuhkan sekarang dengan resiko membelinya dengan harga yang lebih 

tinggi ketimbang pada saat diskon, atau membelinya pada saat diskon dengan 

resiko barang tersebut akan habis dibeli oleh orang lain sebelum tiba saat nya 

acara midnight sale. 

Dari fenomena diatas dan terinspirasi dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Colin B. Gabler dan Kristy E. Reynolds yang berjudul “Buy now 

or Later: The Effects of Scarcity and Discounts on Purchase Decisions” pada 

tahun 2013 di Southeastern University yang terletak di Amerika Serikat. Maka 

penelitian in akan membahas suatu kelangkaan (scarcity) dan diskon di masa 

mendatang (future discount) yang mempengaruhi keputusan pembelian 

(purchase) seseorang dalam membeli suatu barang karena kebutuhan terhadap 

produk tersebut, diikuti dengan faktor nilai emosional (perceived emotional value) 

serta keterlibatan kelas produk (involvement with product class) serta terdapat 

pengaruh lainnya yang ingin ditangkap yaitu penghindaran resiko (risk aversion) 
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dan pembelian tak terencana (impulse buying). Pada penelitian kali ini akan 

mengangkat produk pakaian yang sempat menghebohkan pada tahun 2013, salah 

satu pelaku ritel mode yang paling ditunggu hadir di tanah air. Siapa yang tidak 

kenal H&M, toko mode asal Swedia ini telah ditunggu 1.500 penggemarnya 

ketika H&M pertama kali membuka gerainya pertamna kali di Indonesia yang 

terletak di Gandaria City, Jakarta (sumber: lifestyle.okezone.com). Toko mode ini 

kerap kali identik dengan future discount yang diberikan, dan cocok sekali 

digunakan sebagai media dalam eksperimen yang akan dilakukan. Dan tentu saja 

untuk masalah scarcity, siapa yang tidak kenal sepatu Adidas yang kerap kali 

mengeluarkan koleksi sepatu-sepatu limited editon. Sepatu ini seakan menjadi 

sebuah magnet bagi para penikmat dunia mode khususnya sepatu terbaru di 

seluruh dunia bahkan di tanah air. Kedua produk tersebut diangkat guna 

mengetahui apakah strategi scarcity dan future discount yang dapat membantu 

industri ritel mode tanah air saat ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarakan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka 

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Apakah suatu scarcity berpengaruh positif terhadap purchase? 

2) Apakah suatu scarcity berpengaruh positif terhadap perceived emotional 

value? 
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3) Apakah perceived emotional value dapat memediasi pengaruh positif 

scarcity terhadap purchase? 

4) Apakah involvement with product class dapat memoderasi pengaruh 

positif scarcity terhadap purchase? 

5) Apakah scarcity dan future discount dapat mempengaruhi purchase? 

6) Apakah involvement with product class dapat memoderasi pengaruh 

negatif future discount terhadap purchase? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 

1) Pengaruh positif scarcity terhadap purchase. 

2) Pengaruh positif scarcity terhadap perceived emotional value. 

3) Pengaruh perceived emotional value dalam memediasi pengaruh 

positif scarcity terhadap purchase. 

4) Pengaruh involvement with product class dalam memoderasi pengaruh 

positif scarcity terhadap purchase. 

5) Pengaruh scarcity dan future discount terhadap purchase. 

6) Pengaruh involvement with product class dalam memoderasi pengaruh 

negatif future discount terhadap purchase. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 
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1) Memberikan kontribusi bagi penelitian lanjutan sebagai referensi bagi 

kajian ilmiah di masa mendatang, khususnya yang mengkaji faktor 

scarcity dan future discount terhadap purchase dari suatu barang yang 

disertai dengan perceived emotional value serta involvement with product 

class. 

2) Memberikan kontribusi pada kalangan pengusaha yang bergerak di bidang 

ritel dan kalangan profesional yang berkecimpung dalam dunia pemasaran. 

 

1.5 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan, maka penelitian ini  dibatasi pada aspek sebagai berikut: 

1) Penelitian ini dibatasi oleh variabel independen yaitu scarcity, future 

discount, perceived emotional value, involvement with product class, serta 

variabel kontrol yaitu risk aversion dan impulse buying dan variabel 

dependen yaitu purchase. 

2) Penelitian dibatasi pada konteks barang yang dijual di toko ritel yang 

dijual bersifat musiman yaitu sepatu dan pakaian. 

3) Dan yang terakhir, penelitian ini dikhususkan kepada responden pria 

maupun wanita yang telah berusia 17 tahun keatas, berdomisili di Jakarta 

serta pernah melakukan pembelanjaan produk ternama pada salah satu 

pusat perbelanjaan. 




