
“HEGEMONI E-COMMERCE” 

(Studi Deskriptif tentang Perubahan Perilaku Berbelanja pada 

Masyarakat Perkotaan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

Zahrul Ma’arif Alwatoni 071411433021 

 

DEPARTEMEN SOSIOLOGI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

Semester Genap Tahun 2018 



HEGEMONI E-COMMERCE 

(Studi Deskriptif tentang Perubahan Perilaku Berbelanja pada Masyarakat Perkotaan) 

 

Zahrul Ma’arif Alwatoni 

NIM. 071411433021 

Email : alwatonizahrul@gmail.com 

 

Departemen Sosiologi  

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 

Universitas Airlangga Surabaya 

Semester Genap Tahun 2017/2018 

 

ABSTRAK 

Dalam dekade ini, marketplace-marketplace besar yang berbasis e-commerce 

mulai bermunculan satu per satu baik dari investor lokal maupun investor asing. 

Indonesia yang mempunyai enam puluh tiga juta pengguna internet menjadikan 

peluang besar bagi para pelaku bisnis utamanya dewasa ini adalah e-commerce. 

Surabaya yang menjadi salah satu kota besar di Indonesia memiliki hampir satu juta 

pengguna internet. Data yang ada mengungkapkan Surabaya memiliki rata-rata 

berbelanja secara online sekitar 2,3 juta. Dengan besarnya minat masyarakat Surabaya 

berbelanja online pasti ada proses penguasaan atau strategi yang digunakan pelaku 

bisnis e-commerce atau perusahaan e-commerce untuk meng-hegemoni masyarakat 

Surabaya. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

Hegemoni E-commerce. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan 

paradigma dari definisi sosial, memfokuskan pada proses terjadinya hegemoni e-

commerce di masyarakat Surabaya. Menggunakan teknik purposive, observasi, 

wawancara mendalam untuk pengambilan data yang selanjutnya dianalisis dengan 

metode deskriptif kualitatif. 
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  Hasil penelitian ini menunjukan, terjadinya hegemoni melalui e-commerce 

pada masyarakat kota Surabaya terjadi karena adanya pengaruh dari sekeliling 

lingkungan yang mendukung untuk melakukan perilaku tersebut, baik dari segi media, 

cara, bahkan dukungan dari pihak lain yang mempengaruhi untuk melakukan belanja 

melalui e-commerce. Adanya fasilitas dan promo-promo yang menarik yang 

ditawarkan berupa promo potongan harga, promo gratis ongkir, layanan bayar ketika 

barang sudah sampai (cost of delivery), serta layanan pembayaran cicilan, membuat 

masyarakat yang awalnya tidak ingin membeli di e-commerce menjadi tertarik untuk 

membeli. Inilah yang menjadi kekuatan utama dari e-commerce dalam menghegemoni 

masyarakat Surabaya untuk berbelanja di e-commerce. 

 

Kata Kunci: e-commerce, hegemoni, masyarakat, perilaku konsumtif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

(in English) 

 

 In this decade, large e-commerce-based marketplaces began to emerge one by 

one from both local and foreign investors. Indonesia, which has sixty three million 

internet users, makes a big opportunity for it’s main business people today is e-

commerce. Surabaya which became one of the big cities in Indonesia has almost one 

million internet users. Existing data reveal Surabaya has an average of about 2.3 million 

online shopping. With the great interest of the people of Surabaya shopping online 

there must be a process of mastery or strategy that is used e-commerce business or e-

commerce companies to hegemony Surabaya society. Therefore, researchers interested 

in conducting research entitled Hegemony E-commerce. 

 This research uses qualitative research type by using the paradigm of social 

definition, focusing on the process of e-commerce hegemony in Surabaya society. 

Using purposive technique, observation, in-depth interview for data retrieval which 

then analyzed by qualitative descriptive method. 

 The results of this study show that consumer behavior through e-commerce in 

Surabaya city society occurs because of the influence of surrounding environment that 

support to perform the behavior, both in terms of media, way, and even support from 

other parties that influence to do shopping through e-commerce . The existence of 

attractive facilities and promos offered in the form of discounts, free shipping, paid 

services when goods have reached (cost of delivery), as well as repayment services, 

making people who initially do not want to buy in e-commerce to be interested to buy. 

This is the main strength of e-commerce in attracting people to shop there. 

Keywords : consumptive behavior, e-commerce, hegemony, society. 

A. Pendahuluan 

Di era post modern saat ini, 

telah tercipta teknologi informasi di 

untuk menunjang berbagai aspek. Salah 

satu bentuk dari fungsi implementasi 

teknologi adalah meningkatkan 

persaingan bisnis dan penjualan 

produk, sehingga memudahkan 

pebisnis dalam memasarkan berbagai 

macam produk dan jasa menggunakan 

electronic commerce (e-commerce). 

Efisiensi dan kenyamanan sangat 

diperhitungkan masyarakat dewasa ini 

dalam memenuhi kebutuhan primer, 

sekunder, hingga kebutuhan tersier. 

Dengan tuntutan masyarakat yang 

semakin kompleks, muncullah e-



commerce sebagai sebuah teknologi 

yang dapat menciptakan sebuah pasar 

yang tak mengenal ruang dan waktu. 

Dapat dengan mudah kita temui 

orang Indonesia tak perlu pergi ke luar 

negeri untuk membeli produk impor. 

Mereka (masyarakat) dapat berbelanja 

tanpa harus ke luar negeri dan bertatap 

muka dengan penjual. Cukup dengan 

menggunakan e-commerce, mereka 

(masyarakat) dapat melakukan 

transaksi produk impor branded. Salah 

satu situs e-commerce internasional 

adalah bobobobo. 

Bobobobo merupakan situs e-

commerce yang didirikan oleh Jimmy 

Akili. Dalam sebuah tayangan di 

televisi, Jimmy mengatakan bahwa ia 

memiliki trik dan strategi tersendiri 

untuk memasarkan produk-produknya. 

Salah satunya bobobo melakukan 

photoshootnya sendiri untuk 

menekankan kesan glamour kepada 

pengguna atau calon customer. Desain 

(tampilan) web yang simple namun 

elegan juga membuat situs ini layak 

dikunjungi sebagai situs e-commerce 

internasional. Kilap barang mewah 

tidak menyurutkan penggunanya untuk 

mempercayakan uangnya dan mulai 

berbelanja online. Hal ini dipahami 

betul oleh para founder e-commerce 

untuk menyediakan produk-produk 

branded sesuai standart masyarakat 

sasarannya. 

Sejatinya, pemahaman tentang 

pasar adalah tempat bertemunya antara 

penjual dan pembeli untuk menjual dan 

membeli barang atau jasa. Dalam hal 

ini sejalan dengan teori Geertz bahwa 

“pasar” memberi akomodasi pada 

“bazaar economy”, Geertz 

mengasumsikan bahwa kata ‘pasar’ 

merupakan dialek lokal dari ‘bazaar’. 

Pasar dalam hal ini identik dengan 

pasar tradisional karena merupakan 

suatu pranata ekonomi dan sekaligus 

cara hidup, suatu gaya umum dari 

kegiatan ekonomi yang mencakup 

berbagai aspek dari suatu masyarakat, 

hingga aspek kehidupan sosial budaya 

secara lengkap. Berbagai produk atau 

barang dagangan diperjualbelikan di 

pasar tradisional, pangan, sandang, dan 

barang lain yang sebagai besar 

memiliki karakter mudah dipindah-

pindahkan (Geertz, 1963 : 32). 



Berbeda dengan cara kerja e-

commerce atau toko online yang pada 

dasarnya antara penjual dan pembeli 

tidak melakukan tatap muka secara 

langsung dalam satu tempat yang sama, 

karena dalam e-commerce pembeli 

dapat melihat produk yang ditawarkan 

melalui display yang tersedia dalam 

web yang berbasis toko online. 

E-commerce atau yang biasa 

disebut perdagangan elektronik adalah 

pembelian, penjualan, pemasaran 

barang dan jasa melalui internet dan 

jaringan komputer. Seluruh komponen 

yang ada dalam sebuah perdagangan 

diaplikasikan ke dalam e-commerce 

seperti display produk, customer 

service, cara pembayaran, dan cara 

promosi. E-commerce memungkinkan 

berbelanja walaupun tidak pernah 

bertemu secara langsung dengan si 

penjual, dan barang yang dibeli 

nantinya akan dikirim oleh si penjual 

melalui jasa pengiriman barang setelah 

si pembeli melakukan pembayaran 

(payment) kepada si penjual. Sehingga 

dengan keberadaan e-commerce ini 

memudahkan bagi para konsumen 

dalam mencari, memilih, memesan dan 

mendapatkan barang yang mereka 

inginkan. 

Semakin banyak dan 

menjamurnya e-commerce di Indonesia 

menjadikan tingkat persaingan tinggi 

antara e-commerce satu dengan e-

commerce lainnya. Berbagai 

perusahaan e-commerce berlomba-

lomba mengedepankan strateginya agar 

dapat lebih unggul dari lainnya. Seperti 

adanya layanan cash on delivery, 

memberi potongan harga, memberikan 

layanan gratis pengiriman (ongkir), 

jaminan pengiriman barang, dan lain-

lain. Namun, strategi-strategi tersebut 

bukan dijadikan sebagai senjata utama 

karena pada umumnya strategi tersebut 

hampir sama antara toko online satu 

dengan toko online lainnya.  

Salah satu faktor pendorong 

berkembangnya e-commerce tak lain 

adalah dari perkembangan internet 

yang sangat pesat. Internet merupakan 

salah satu perangkat global yang 

memungkinkan terhubungnya jaringan 

komputer di seluruh dunia. Dari data 

Kementrian Komunikasi dan 

Informasi, Indonesia terdaftar memiliki 

63 Juta pengguna internet, 33 juta 



diantaranya adalah pengguna aktif 

setiap harinya. Ini membuat Indonesia 

menduduki peringkat ke 8 didunia 

sebagai pengguna internet terbesar di 

dunia. Dari data yang dihimpun Badan 

Pusat Statistik (BPS) bekerjasama 

dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII) 

mengungkapkan Indonesia memiliki 

rata-rata berbelanja secara online 

sekitar 2,3 Juta. Fenomena penggunaan 

internet yang semakin bertambah setiap 

harinnya dan telah terbiasanya 

masyarakat berinteraksi dengan 

internet mendorong pola hidup baru 

yaitu berbelanja secara online karena 

mengingat mudahnya akses internet 

pada zaman sekarang ini. Dari fakta 

tersebut, membuat para pemilik modal 

memandang sebagai sebuah segmentasi 

pasar yang sangat menggiurkan dan 

dianggap memiliki prospek yang sangat 

baik kedepannya. 

Dalam dekade ini, marketplace-

marketplace besar yang berbasis e-

commerce mulai bermunculan satu per 

satu baik dari investor lokal maupun 

investor asing seperti OLX, Lazada, 

Zalora, dan yang terbaru perusahaan 

Amazon asal Amerika Serikat, serta 

Alibaba asal China yang tergabung 

dalam persaingan bisnis di Indonesia 

mulai tahun 2017 lalu. Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

mencanangkan kepemilikan asing di 

sektor e-commerce Indonesia akan 

dibatasi sampai angka 33% dengan 

minimal investasi US$15Juta. Bentuk 

pencanangan itu mengartikan 67% 

sektor e-commerce di Indonesia akan 

dikuasai sendiri oleh pemain dalam 

negeri. Dari fakta itu dapat diprediksi 

pemain lokal akan terus bertumbuh 

setiap tahunnya untuk meramaikan 

persaingan bisnis di bidang e-

commerce. 

Suatu perusahaan e-commerce 

di Indonesia pada tahun 2012, mencatat 

41% penjualan mereka berasal dari 

Jakarta, kemudian enam bulan 

setelahnya angka ini turun menjadi 

22%. Data ini dapat menunjukan bahwa 

tidak hanya konsumen di Jakarta saja 

yang rutin berbelanja online, tetapi 

konsumen di luar Jakarta pun tidak 

ingin ketinggalan mengikuti 

perkembangan zaman dengan 



menunjukkan kontribusi mereka pada 

pasar e-commerce saat ini. 

Berdasarkan fenomena tersebut, 

peneliti tertarik untuk meneliti 

mengenai adanya hegemoni pada 

pelaksanaan e-commerce masyarakat 

Indonesia saat ini. Dengan 

berlandaskan teori hegemoni yang 

dimaksud Gramsci merujuk pada 

kuatnya kuatnya pengaruh 

kepemimpinan, baik secara moral 

maupun intelektual yang membentuk 

kelas yang dipimpin dalam karakter 

konsensus. Konsensus yang terjadi 

antar dua kelas ini bisa diciptakan 

melalui cara pemaksaan ataupun 

pengaruh secara terselubung lewat 

pengetahuan yang disebarkan lewat 

perangkat-perangkat kekuasaan 

(Gramsci, 2001;85) 

 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana gambaran perilaku 

konsumtif masyarakat Surabaya di 

era digital? 

2. Bagaimana proses terjadinya 

hegemoni e-commerce di 

masyarakat Surabaya? 

 

C. Kerangka Teori 

Sebagai alat analisis, peneliti 

menggunakan teori hegemoni, teori 

perilaku konsumen, serta teori 

modernitas dan konsekuensinya. Teori 

hegemoni merupakan sebuah teori 

politik paling penting abad XX. Teori 

ini dikemukakan oleh Antonio Gramci 

(1891-1937).  

Teori hegemoni yang dimaksud 

Gramsci menunjuk pada kuatnya 

pengaruh kepemimipinan, dalam 

bentuk moral maupun intelektual yang 

membentuk sikap kelas yang dipimpin 

dalam karakter konsensual. Konsensus 

yang terjadi antar dua kelas ini bisa 

diciptakan melalui cara pemaksaan 

maupun pengaruh secara terselubung 

lewat pengetahuan yang disebarkan 

melalui perangkat-perangkat 

kekuasaan (Gramsci, 2001; 35) 

Teori hegemoni dari Antonio 

Gramsci didasarkan pada konsep 

bahwa suatu pengetahuan atau ideologi 

akan keyakinan baru yang dimasukkan 

secara terselubung, pembiasaan 

maupun dengan pemaksaan 

(doktrinasi) ke dalam atmosfir 



kesadaran kolektif massif, telah 

memunculkan kesadaran yang relatif 

baru. Sumber pengetahuan yang 

dimiliki individu dalam sebuah 

kelompok, tidak selalu mudah ditebak 

asalnya, bisa jadi kesadaran dan 

pengetahuan yang selama ini 

mengendap dalam masyarakat 

merupakan suatu program 

“hegemonik” yang ditanamkan subyek 

kelompok tertentu. 

Hegemoni merujuk pada 

pengertian tentang situasi sosial politik 

yang dalam terminologi Gramsci 

disebut “momen”, di mana filsafat dan 

praktek sosial masyarakat menyatu 

dalam keadaan seimbang. Dominasi 

merupakan konsep dari realitas yang 

menyebar melalui masyarakat dalam 

sebuah lembaga dan manifestasi 

perorangan. Pengaruh dari “spirit” ini 

berbentuk moralitas, adaptasi, religi, 

prinsip politik dan semua relasi sosial, 

terutama dari intelektual. Hegemoni 

selalu berhubungan dengan 

penyusunan kekuatan negara sebagai 

kelas diktator. Titik awal konsep 

Gramsci tentang hegemoni adalah, 

bahwa suatu kelas dan anggotanya 

menjalankan kekuasaan terhadap kelas-

kelas di bawahnya dengan cara 

kekerasan dan persuasi. Hegemoni 

bukanlah hubungan dominasi dengan 

menggunakan kekuasaan, melainkan 

hubungan persetujuan dengan 

menggunakan kepemimpinan politik 

dan ideologis. Hegemoni adalah 

organisasi consensus (Roger Simon, 

2000: 20). 

Ada dua interpretasi dalam 

memandang hegemoni, yang pertama 

melihat hegemoni sekedar sebagai 

kepemimpinan moral tanpa 

keikutsertaan praktek dominasi. 

Sementara pandangan kedua melihat 

hegemoni juga dapat berarti 

kepemimpinan moral dan dominasi 

sekaligus. 

Bagi Gramsci, hegemoni 

melalui konsensus muncul melalui 

komitmen aktif atas kelas sosial yang 

secara historis lahir dalam hubungan 

produksi. Untuk itu Gramsci 

mengatakan secara tak langsung 

konsensus sebagai ”komitmen aktif” 

yang didasarkan pada adanya 

pandangan bahwa posisi tinggi yang 

ada sah (legitimate), Konsensus ini 

secara historis ”lahir” (disebabkan 

oleh) karena prestasi yang berkembang 



dalam dunia produksi. Ada dua hal 

mendasar menurut Gramsci menjadi 

biang keladinya, yaitu pendidikan di 

satu pihak dan mekanisme 

kelembagaan di pihak lain. Untuk itu, 

Gramsci mengatakan bahwa 

pendidikan yang ada tidak pernah 

menyediakan kemungkinan 

membangkitkan kemampuan untuk 

berpikir secara kritis dan sistematis 

bagi kaum buruh. Di lain pihak, 

mekanisme kelembagaan (sekolah, 

Gereja, partai-partai politik, media 

massa dan sebagainya) menjadi 

”tangan-tangan” kelompok yang 

berkuasa untuk menentukan ideologi 

yang mendominir. Bahasa menjadi 

sarana penting untuk melayani fungsi 

hegemonis itu. Konflik sosial yang ada 

dibatasi baik intensitas maupun ruang 

lingkupnya, karena ideologi yang ada 

membentuk keinginan-keinginan, nilai-

nilai dan harapan menurut sistem yang 

telah ditentukan. 

 

Teori kedua, peneliti 

menggunakan teori perilaku konsumen 

pada hakikatnya untuk memahami 

“Mengapa konsumen melakukan dan 

apa yang mereka lakukan”. Schiffman 

dan Kanuk (2008:6) mendefinisikan 

bahwa studi perilaku konsumen adalah 

suatu studi mengenai bagaimana 

seorang individu membuat keputusan 

untuk mengalokasikan sumber daya 

yang tersedia (waktu, uang, usaha, dan 

energi). Konsumen memiliki 

keragaman yang menarik untuk 

dipelajari karena ia meliputi seluruh 

individu dari berbagai usia, latar 

belakang budaya, pendidikan, dan 

keadaan sosial ekonomi lainnya. Oleh 

karena itu, sangatlah penting untuk 

mempelajari bagaimana konsumen 

berperilaku dan faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi perilaku tersebut. 

Menurut Wilkie (dalam 

Winardi, 1991) perilaku konsumen 

merupakan “aktivitas yang akan 

melibatkan orang – orang di dalam 

menyeleksi apa – apa yang akan dibeli 

dan bagaimana menggunakan produk 

barang dan jasa sedemikian rupa, 

sehingga semua yang dibeli akan dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen”. Aktivitas di dalam 

melakukan pembelian produk barang 

dan jasa sangat dipengaruhi oleh 

perilaku konsumen, yaitu mencakup 



proses mental dan emosional, 

disamping tindakan – tindakan fisikal 

dan selanjutnya akan menjadi sebuah 

keputusan apa dan bagaimana para 

konsumen melakukan pembelian 

setelah mereka menyeleksi produk 

barang atau jasa apa yang akan mereka 

beli. 

Kemudian pada teori ketiga, 

peneliti menggunakan teori modernitas 

dan konsekuensi oleh Anthony 

Giddens.  Dalam 

perkembangannya, Giddens (1996: 1) 

menggambarkan dunia modern mulai 

berkembang di Eropa pada abad 

ketujuh belas. Menurut Giddens, secara 

sederhana modernisme mengacu pada 

cara sosial hidup atau organisasi di 

Eropa. Pengaruh modernisme 

menyebar luas ke dalam berbagai aspek 

kehidupan. Periode ini ditandai dengan 

tendensi untuk menciptakan inovasi 

dan kehidupan yang dinamis. Seperti 

perumpamaan yang digunakan oleh 

Giddens, bahwa modernisme adalah 

sebuah juggernaut (tank atau kereta 

raksasa yang menggilas segala sesuatu 

yang ada di jalannya) (Giddens, 

1996:139). 

Modernisme menurut Giddens 

diibaratkan sebuah mesin yang mampu 

membuat semua impian manusia 

tercapai. Di samping itu, modernisme 

juga sebuah mesin yang mampu 

menggilas semua impian manusia dan 

manusia itu sendiri. Dalam buku “The 

Consequences of Modernity” (1996: 

55), Giddens secara jelas membagi 

modernisme menjadi empat institusi 

dasar. Antara lain, Pertama ialah 

kapitalisme yang dicirikan oleh 

produksi komoditas, kepemilikan 

pribadi atas modal, buruh upahan yang 

tidak punya harta benda, dan suatu 

sistem kelas yang berasal dari 

karakteristik-karakteristik tersebut. 

Kedua ialah industrialism, yang 

melibatkan penggunaan sumber-

sumber tenaga tidak berjiwa dan 

peralatan mesin untuk menghasilkan 

barang-baarang. Industrialisme tidak 

terbatas pada tempat kerja, namun turut 

mempengaruhi latar-latar yang lainnya, 

transportasi, komunikasi dan 

kehidupan domestik. Ketiga, 

kemampuan pengawasan, 

“pengawasan mengacu pada 

pengawasan kegiatan-kegiatan 

populasi subjek didalam lingkungan 



politis”. Keempat ialah kekuasaan 

militer, atau pengendalian atas alat-alat 

kekerasan, termasuk industrialisasi 

perang. 

Giddens mendefinisikan dunia 

modern sebagai dunia refleksi dan ia 

menyatakan “refleksivitas modernitas 

meluas hingga ke inti diri, kedirian 

menjadi sebuah proyek refleksi” 

Artinya, diri menjadi sesuatu yang 

direfleksikan, diubah, dan dibentuk. 

Tak hanya individu bertanggung jawab 

untuk menciptakan dan memelihara 

kedirian, tetapi tanggung jawab ini pun 

berlanjut dan mencakup semuanya. Diri 

adalah produk dari eksplorasi dari dan 

produk dari perkembangan hubungan 

sosial yang intim. 

  Dunia modern 

menimbulkan keterasingan 

pengalaman (sequestration of 

experience) atau proses yang berkaitan 

dengan penyembunyiaan yang 

memisahkan rutinitas kehidupan 

sehari-hari dari fenomena-fenomena 

sebagai berikut: kegilaan, kriminalitas, 

penyakit dan kematian dan seksualitas. 

Keterasingan terjadi sebagai akibat dari 

meningkatnya peran sistem abstrak 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Keterasingan ini membawa kita pada 

keamanan ontologis yang makin besar, 

tetapi dengan resiko mengesampingkan 

kehidupan sosial dari masalah 

eksistensial fundamental yang 

menimbulkan delema moral utama bagi 

umat manusia. 

 

 

D. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif yang bertujuan 

memahami realitas sosial. Penelitian 

kualitatif  secara  umum  dapat  

digunakan  untuk  penelitian  tentang 

kehidupan  masyarakat,  sejarah,  

tingkah  laku,  fungsionalisasi 

organisasi,aktivitas  sosial,  dan  lain-

lain.  Salah satu alasan menggunakan  

pendekatan  kualitatif  adalah  

pengalaman  para  peneliti dimana 

metode ini dapat digunakan untuk 

menemukan dan memahami apa  yang  

tersembunyi  dibalik  fenomena  yang  

kadangkala  merupakan sesuatu  yang  

sulit  untuk  dipahami. 

 Informan ditentukan secara 

kriteria. Informan penelitian dalam 

penelitian ini adalah masyarakat 

Surabaya dari lapisan kelas menengah 



kebawah dan mayarakat lapisan kelas 

menengah keatas yang menggunakan e-

commerce (toko berbasis elektronik 

online) sebagai sarana pemilihan 

berbelanja. Ketepatan informan akan 

menentukan (pula) ketepatan data. Oleh 

sebab itu, peneliti memilih informan 

yang memahami akan penggunaan e-

commerce sehingga mampu 

memberikan data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini. Dalam penelitian 

ini memilih 10 orang. Langkah 

pertama, peneliti menemui salah satu 

informan peneliti yang tergolong suka 

berbelanja online. Informan peneliti 

putuskan berdasarkan kriteria-kriteria 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 

yaitu orang yang suka berbelanja online 

dan tinggal di Surabaya. Kemudian 

peneliti menentukan informan 

selanjutnya dan melakukan wawancara. 

Wawancara peneliti lakukan dengan 

perbaikan pelaksanaan dari 

sebelumnya. 

 Dalam penelitian kualitatif ini, 

data dikumpulkan melalui dua tahapan. 

Yaitu observasi sebagai metode 

pengumpulan data utama, kemudian 

wawancara mendalam untuk 

menanyakan secara langsung kepada 

informan mengenai penggunaan e-

commerce, dan dokumentasi sebagai 

pelengkap.   

Dalam  penelitian  ini  

penganalisisan  data  dilakukan  dengan 

pengumpulan  informasi  sebagai  data  

dalam  bentuk  transkrip wawancara 

dalam bentuk tulisan yang rinci dan 

lengkap mengenai apa yang dilihat dan 

di dengar baik secara langsung maupun 

dari rekaman dengan  tujuan  peneliti  

mendapatkan  data  atau  informasi  

yang  dapat menjawab semua 

pertanyaan atau fokus dalam penelitian 

ini. Hasil transkrip dikategorisasi untuk 

menjawab fokus penelitian. 

Kategorisasi data digunakan untuk 

menjelaskan fokus penelitian dari hasil 

pengamatan/ wawancara mendalam.  

Setelah itu, analisis terhadap 

transkrip  menangkap  makna  dari  teks  

untuk  menunjukkan  bagaimana makna 

dominan dan makna  yang  bersifat  

unik  dan  spesifik,  lain  dari pola  

umum, menunjukkan  makna  yang  

melekat dalam suatu teks, utamanya  

makna  tersembunyi  yang  terkandung  

dalam teks dan menganalisis  

bagaimana teks  berkaitan  dengan  



kehidupan, pengalaman, kenyataan dan 

hal-hal yang bermakna tentang subjek 

penelitian. Kemudian, analisis data 

digunakan untuk  mencari pemahaman  

mendalam  terhadap realitas sosial yang 

diteliti sebagaimana  realitas  sosial 

tersebut dipahami oleh subjek 

penelitian dan melakukan interpretasi  

terhadap  makna  di  balik  perkataan  

dan tingkah laku subjek penelitian. 

 

E. Hasil Penelitian 

Proses hegemonisasi e-commerce 

terhadap masyarakat dapat di lihat 

melalui cara setiap perusahaan e-

commerce menarik perhatian 

masyarakat agar membeli atau 

berbelanja di sana. Strategi e-commerce 

dapat di lihat melalui beberapa 

penguasaan yaitu kualitas, fasilitas dan 

pelayanan yang di tawarkan kepada 

masyarakat. Selain itu alasan dari 

informan berbelanja di e-commerce 

juga menjadi acuan kami untuk 

mengetahui proses dari hegemoni e-

commerce.  

Salah satu tanda masyarakat 

sudah terhegemoni dengan adanya e-

commerce yaitu masyarakat lebih 

intens untuk berbelanja di e-commerce. 

Intensitas masyarakat dalam berbelanja 

tentu saja tidak terjadi begitu saja, ada 

beberapa jenis penguasaan yang 

mempengaruhi intensitas berbelanja 

masyarakat. 

Hegemoni yang terjadi dalam 

penggunaan e-commerce berawal dari 

adanya keinginan untuk membeli 

produk-produk tertentu, khususnya 

yang sedang menjadi trend. Baik itu 

diboomingkan oleh trendsetter, 

ataupun para pelaku bisnis jual beli 

melalui e-commerce. Bahkan, 

hegemoni yang terjadi membuat para 

konsumen terkadang membeli barang-

barang yang sebenarnya tidak benar-

benar dibutuhkan. Terlebih ketika 

melihat display produk yang menarik. 

Hal ini persis bisa dilihat dalam 

kota Surabaya yang menjadi tempat 

penelitian ini, bahwa adanya 

pergeseran atau beralihnya pola 

konsumsi masyarakat dari pasar offline 

ke pasar online atau disebut e-

commerce. Beralihnya masyarakat 

Surabaya dari pasar offline ke pasar 

online karena beberapa alasan dan 

beberapa faktor penyebab pasar online 



menjadi sarana baru dalam pemenuhan 

kebutuhan masyarakat kota Surabaya. 

Diantaranya yaitu kemudahan dalam 

melihat display produk, kemudahan 

dan banyaknya variasi dalam 

bertransaksi, serta lebih efisiennya 

waktu, biaya dan tenaga. Selain itu 

masyarakat di kota Surabaya sangat 

menyukai dengan adanya modernisasi, 

menurut masyarakatnya sangat senang 

dengan adanya e-commerce karena bisa 

melengkapi kebutuhan sehari-hari 

masyarakat yang semakin kompleks. 

Selain itu munculnya daya tarik yang 

sangat signifikan mampu menggeser 

sebagian banyak masyarakat beralih ke 

e-commerce dari pada harus ke pasar 

konvensional yang lebih memerlukan 

waktu, tenaga, dan biaya yang lebih 

seperti penuturan dari beberapa 

informan mengatakan bahwa adanya 

promo dan big sale akan barang yang 

menjadi lebih higienis dan murah dari 

e-commerce yang mampu secara tidak 

sadar oleh masyarakat kota Surabaya, 

apalagi didukung oleh pelayanan serta 

fasilitias yang diberikan seperti 

pembayaran cicilan, pembayaran ketika 

barang sudah sampai (cost of delivery), 

gratis biaya ongkos kirim barang, dan 

lain-lainnya. 

Dalam pengaruh globalisasi 

menurut pengintegrasian seluruh aspek 

dalam manusia, baik dalam bidang 

ekonomi, sosial dan politik merupakan 

salah satu dari sepak terjang 

kapitalisme. Kapitalisme merambah 

pada masyarakat Surabaya dengan cara 

memasarkan segala produk-produk 

yang dimilik oleh sebuah perusahaan e-

commerce dan mencari arti sebuah 

keuntungan usaha, lalu dijadikan 

modal. Satu hal yang sangat kelihatan 

wujud kapitalisme dari sebuah 

perusahaan e-commerce ialah bahwa 

jika dilihat dari strategi, e-commerce 

mampu menggeser pemikiran 

masyarakat Surabaya untuk beralih 

berbelanja dari pasar konvensional ke 

e-commerce jika dilihat dari segei 

pemenuhan kebutuhannya. Pergeseran-

pergeseran yang terjadi adalah untuk 

menimbulkan pemikiran untuk 

membeli barang-barang secara berkala 

atau terus menerus (ketergantungan) 

serta secara tidak sadar menciptakan 

gaya hidup berbelanja dengan 

didukung oleh fasilitas dan pelayanan 

yang memuaskan. Bentuk hegemoni 



yang dilakukan oleh klas-klas borjuis 

menurut Gramsci dan penikmatnya 

termasuk klas proletarian. Dengan 

hadirnya perusahaan-perusahaan e-

commerce yang dapat dengan 

mudahnya diakses oleh para 

masyarakat Surabaya ternyata 

menimbulkan dampak yang cukup 

berarti. Melalui kemudahan mengakses 

e-commerce banyak hal yang dapat 

terjadi, lifestyle kita dipengaruhi. Mulai 

dari fashion, makanan, dan sebagainya 

seolah-olah sesuatu yang mempunyai 

legitimasi untuk membuat parameter 

seperti apakah seharusnya lifestyle 

masyarakat saat ini. Perusahaan-

perusahaan e-commerce lah yang dapat 

menjustifikasi mana yang modern dan 

mana yang norak.Disitulah, terjadi 

hegemoni budaya yang dikemas dalam 

pola lifestyle yang berpola pada 

kebudayaan tertentu. 

Dan disini negara pun ikut 

menjadi pelaku dari tindakan 

‘hegemoni’. Peran negara sebagai 

pemegang kekuasaan tertinggi maka 

negara punya andil besar telah 

memberikan ijin bagi para pelaku e-

commerce untuk mendirikan usahanya 

dan mengalahkan pasar offline atau 

konvensional. Maka dapat disimpulkan 

bahwa hegemoni yang dilakukan oleh 

perusahaan e-commerce pada 

masyarakat kota Surabaya mempunyai 

dampak yang signifikan dalam 

masyarakat Indonesia masa kini. 

Pembelian melalui e-commerce 

dipersepsikan sebagai sesuatu yang 

menyenangkan dan mudah oleh 

narasumber yang melakukan pembelian 

lewat e-commerce meskipun sebagian 

orang masih menganggap berbelanja 

online sebagai momok yang 

menakutkan. Hal tersebut didukung 

oleh fakta-fakta maraknya kasus 

penipuan di internet yang salah satunya 

bermodus transaksi online. Lamanya 

interaksi narasumber terhadap dunia 

internet tidak mempengaruhi kemauan 

untuk mengadaptasi tren online 

shopping. 

Keinginan masyarakat 

Surabaya sebagai konsumen dalam 

berbelanja lewat e-commerce 

dipengaruhi oleh faktor seperti 

kepraktisan. Nilai kepraktisan menjadi 

bagian penting pada masyarakat di era 

digital saat ini. Kemudahan dalam 

menemukan produk, ke-efisiensian 

dalam waktu serta biaya yang 



diperlukan menjadi faktor pendukung 

konsumtifnya masyarakat kota 

Surabaya dalam berbelanja lewat e-

commerce. 

Faktor lainnya adalah 

kemudahan dalam mendapatkan 

produk lewat e-commerce, sebagian 

informan mengaku mencari produk-

produk unik yang ditawarkan oleh 

perusahaan e-commerce, atau produk 

yang sulit mereka temukan. Misalnya, 

mendapatkan mendapatkan produk 

fashion import dan produk-produk 

digital seperti software dan plugin yang 

masih jarang ditemukan di toko fisik.  

Informan juga tertarik dengan 

harga yang bersaing di e-commerce 

dibandingkan dengan toko fisik, karena 

manilai toko fisik memerlukan banyak 

biaya untuk berpindah dari toko fisik 

satu ke toko fisik lainnya. 

Dalam model perilaku 

pembelian, perbedaan perilaku 

pembelian lewat e-commerce tidak 

terbatas pada gender pria atau wanita. 

Yang membedakan adalah pria 

cenderung memilih pembelian produk 

yang spesifik, sesuai dengan kebutuhan 

atau yang dapat mendukung 

pekerjaannya. Misalnya, informan MA 

membeli produk – produk digital 

software plugin, karena dapat 

mendukung pekerjaannya sebagai 

online shopper khususnya produk 

digital. Akan tetapi, pembelian pada 

wanita adalah produk – produk yang 

memiliki impulse buying atau 

rangsangan pembelian yang tinggi, 

seperti misalnya : fashion (termasuk 

baju, sepatu, aksesories, parfume, 

kosmetik). 

Dalam dunia berbelanja online 

(e-commerce) segala sesuatu direduksi, 

dimanipulasi dan disimulasi demi 

kenyamanan dan keindahan guna 

menyenangkan dan menarik orang 

untuk terus berbelanja. Apa yang dulu 

tidak dibutuhkan kini telah berubah 

seolah-olah menjadi kebutuhan yang 

memang harus dipenuhi. Tidak bisa 

tidak, karena orang lain memiliki maka 

kita kita juga memiliki barang yang 

sama. Karena orang lain bergaya 

begini, tidak bisa tidak kita juga harus 

bergaya yang sama. Agar tidak menjadi 

orang yang ketinggalan zaman, agar 

tidak menjadi terasing di 

lingkungannya sendiri. 

Tuntutan untuk selalu 

mengikuti perkembangan dan tren yang 



ada menghasilkan tindakan-tindakan 

yang seringkali merugikan, misalnya 

membeli barang yang sebenarnya tidak 

dibutuhkan. Membeli barang-barang 

terutama fashion yang menjadi tren 

seolah-olah suatu keharusan, agar tidak 

dikucilkan dan menjadi asing di 

lingkungannya. Padahal yang 

sebenarnya terjadi barang yang dibeli 

tidak terlalu dibutuhkan, yang ada 

hanyalah pemborosan. Tindakan 

semacam ini seringkali juga disadari 

sepenuhnya, akan tetapi akibat tekanan 

oleh lingkungan sosial menjadikan 

tindakan pemborosan ini tetap 

dilakukan, dan sangat sulit untuk 

dikendalikan.  

 

F. Kesimpulan 

Perilaku konsumtif melalui e-

commerce pada masyarakat kota 

Surabaya terjadi karena adanya 

pengaruh dari sekeliling lingkungan 

yang mendukung untuk melakukan 

perilaku tersebut, baik dari segi media, 

cara, bahkan dukungan dari pihak lain 

yang mempengaruhi untuk melakukan 

belanja melalui e-commerce. Alasan 

yang mendasari untuk melakukan 

perilaku konsumtif melalui e-

commerce adalah merasa mudah dalam 

melakukan belanja, seperti salah satu 

contohnya adalah fashion memiliki 

banyak baju yang modelnya limited 

edition, mengikuti trend dan gaya idola 

yang sedang booming, agar produk 

fashion yang dimiliki branded untuk 

menjaga gengsi dan status sosial, 

merasa bangga dapat berganti-ganti 

pakaian ketika keluar rumah tanpa ada 

orang lain yang memakai baju yang 

sama baik model maupun motif. 

Pembelian melalui e-commerce 

dilakukan tanpa mempertimbangkan 

waktu. Intensitas pembelian juga tidak 

dapat diperkirakan berapa bulan sekali 

dan berapa produk yang akan dibeli 

saat melakukan belanja lewat e-

commerce. Jumlah uang yang akan 

dikeluarkan juga sama sekali tidak 

memperdulikan. 

Adanya fasilitas dan promo-

promo yang menarik yang ditawarkan 

berupa promo potongan harga, promo 

gratis ongkir, layanan bayar ketika 

barang sudah sampai (cost of delivery), 

serta layanan pembayaran cicilan, 

membuat masyarakat yang awalnya 

tidak ingin membeli di e-commerce 

menjadi tertarik untuk membeli. Inilah 



yang menjadi kekuatan utama dari e-

commerce dalam menghegemoni 

masyarakat Surabaya untuk terus 

berbelanja disitu. Adanya e-commerce 

membuat masyarakat Surabaya 

memenuhi kebutuhan hidup baik pokok 

maupun kebutuhan sampingan dengan 

membeli barang di e-commerce. 

Namun tidak seluruh masyarakat 

menggantungkan kebutuhan hidupnya 

pada e-commerce karena sebagian 

besar dari mereka membeli kebutuhan-

kebutuhannya ketika ada promo 

maupun diskon.  

 

G. Saran 

1. Bagi informan penelitian, 

informan diharapkan lebih bisa 

mengontrol perilaku belanja 

melalui e-commerce. Belajar 

untuk memanage uang dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-

hari, lebih memilah kebutuhan 

yang harus diutamakan dan 

kebutuhan yang bisa dipenuhi 

lain hari. 

 

2. Bagi orang tua, diharapkan 

lebih mengajarkan kepada anak 

tentang cara penggunaan uang 

dan cara memanage uang. Tidak 

memanjakan dengan memberi 

uang berlebih selain untuk 

kebutuhan sehari-hari dan 

kebutuhan kuliah, mengajarkan 

untuk memilih produk baik 

berupa barang dan jasa dengan 

baik. 

 

3. Bagi penelitian selanjutnya, 

hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai tambahan 

informasi dalam melakukan 

penelitian mengenai perilaku 

konsumtif melalui  
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