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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pada saat ini perkembangan teknologi dan informasi sudah semakin pesat dan 

canggih. Perkembangan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat sebagai 

konsumen maupun perusahaan sebagai produsen dalam beberapa sektor, salah 

satunya sektor bisnis. Aktivitas manusia yang semakin tinggi menuntut dunia 

perdagangan mampu untuk menyediakan layanan jasa dan barang dengan cepat 

sesuai permintaan konsumen. Untuk mengatasi hal tersebut, muncul sebuah transaksi 

yang menggunakan media internet untuk menghubungkan antara produsen dan 

konsumen secara lebih mudah dan cepat. Pengguna internet di Indonesia pada tahun 

2018 mencapai 95,2 juta jiwa, tumbuh sebesar 13,3% dari tahun 2017 yang mana 

sebanyak 84 juta pengguna sedangkan pada tahun 2019 jumlah pengguna internet di 

Indonesia sudah meningkat sebanyak 12,6% dibandingkan 2018, yaitu menjadi 107,2 

juta pengguna. (databoks.katakata.co.id). 

Meningkatnya pengguna teknologi internet di Indonesia membuat konsumen 

lebih terbuka dalam pengetahuan secara global. Internet memudahkan aktivitas yang 

dilakukan oleh konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi internet juga 

menunjang aktivitas dalam mencari kebutuhan bahkan hingga keinginan para 

konsumen. Hal itu membuat peluang dan kesempatan bagi produsen untuk 

menciptakan kebutuhan serta keinginan konsumen dengan media e-bussiness untuk 

mendukung aktivitas bisnis. Salah satu contoh e-bussiness adalah hadirnya toko yang 

berbasis online dengan membawa fenomena baru atau gaya hidup baru di kalangan 

masyarakat yaitu berbelanja secara online. Pembelian secara online merupakan 
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sebuah terobosan dalam dunia pemasaran di era digital ini, seperti keamanan 

informasi dan komunikasi dua arah menjadi  faktor utama bagi konsumen online.  

Saat ini berbelanja secara online bukan hanya sebagai pemilihan dalam 

berbelanja, melainkan telah menjadi bagian dari adanya perubahan sosial budaya 

dalam masyarakat, konsumen akan mendapatkan pengalaman yang tidak bisa 

didapatkan bila melakukannya pada toko fisik seperti ketika ingin membeli dan 

mencari suatu barang maka konsumen akan di hadapkan dengan barang-barang yang 

lebih bervariasi dibandingkan toko fisik sehingga waktu yang dirasakan disaat 

berbelanja pada toko online akan merasa lebih fleksibel dan juga praktis. Pengalaman 

tersebut akan sulit didapatkan pada toko fisik dimana akan membuat konsumen 

merasakan kesenangan tersendiri dalam pembelian barang. Saat ini media sosial 

menjadi trend dalam komunikasi pemasaran. Blog, wikipedia serta jejaring sosial 

merupakan sosial media yang paling sering digunakan oleh masyarakat ketika 

mencari dan ingin mendapatkan informasi. Media sosial yang juga sedang 

berkembang, yaitu facebook, twitter dan instagram serta youtube. Seiring 

berkembangnya dunia digitalisasi, instagram terus melakukan terobosan-terobosan 

dalam hal jejaringan sosial berbasis foto dan video. Sehingga media sosial Instagram  

menjadi salah satu aplikasi yang paling sering digunakan masyarakat hingga saat ini. 

Total pengguna di Indonesia mencapai 56 juta pengguna atau 20.97% dari total 

populasi (suara.com).  

Sosial media instagram saat ini menjadi suatu wadah bagi penjual dan pembeli 

terutama sepatu vans, untuk saling bertransaksi. Instagram menjadi sosial media yang 

memiliki pengguna terbanyak dibandingkan dengan sosial media yang lain dan 

kemudahan fitur yang ada memberikan kenyamanan bagi produsen dalam menjual 

barangnya dengan harga diskon untuk menarik minat konsumen dalam berbelanja. 

Sehingga instagram memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan dengan sosial 

media yang lain ketika konsumen mencari prosuk vans. Penjualan sepatu vans di 

instagram sangat banyak dan beragam, maka dengan itu konsumen menikmati proses 
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belanja online dengan bebas memilih online store. Di Indonesia, pengguna sosial 

media instagram terbanyak berasal dari usia 18 tahun sampai 24 tahun untuk laki-laki 

dan perempuan. Terdapat informasi yang mengungkapkan di awal tahun 2019 rata-

rata jumlah pengguna instagram merupakan laki-laki dengan presentase 1.9%  lebih 

banyak dibanding perempuan (suara.com).  

Dengan beberapa hal di atas maka produsen memanfaatkan situasi yang 

berpotensi dalam penjualan produk mereka. Indonesia tercatat sebagai masyarakat 

yang paling banyak membeli barang secara online sebanyak 86% pengguna internet 

dengan menggunakan perangkat apapun, seperti hanphone, laptop maupun yang 

lainnya. Angka ini didapat dari data yang dihimpun dari Global Web Index yang 

dirangkum oleh We Are Social dan Hootsuite, menyatakan pengguna internet di 

Indonesia menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan negara di kawasan Asia 

Tenggara lain dalam hal berbelanja online. Pengguna internet Vietnam yang 

melakukan belanja online hanya sebesar 77%, disusul oleh masyarakat dari Malaysia 

sebanyak 75%, Singapura 73%, dan yang terakhir pengguna internet di negara 

Filipina sebesar 70%. Sementara rata-rata belanja online para pengguna internet dunia 

sebesar 75%. (cnnindonesia.com) 

Gambar 1.1 

Barang yang paling sering dibeli di Toko Online 

 

       

 

 

 

 

Sumber : ekonomi.kompas.com 
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 Saat ini fashion menjadi sebuah trend yang disambut oleh berbagai kalangan 

khususnya remaja, pada instagram online store yang menjual berbagai produk fashion 

sudah menjamur seperti sekarang online store yang banyak sering di jumpai, yaitu 

menjual produk lokal hingga produk asing, salah satu produk asing yang menjadi 

trend di kalangan masyarakat saat ini adalah sepatu merek Vans. Vans merupakan 

perusahaan sepatu asal California, Amerika Serikat. Sepatu Vans memiliki banyak 

penggemar, hingga terdapat komunitas yang beranggotakan para pembeli dan peyuka 

sepatu Vans, yang bernama “Vanshead”. Sepatu vans memiliki ciri khas yang sangat 

dikenali sehingga setiap orang yang menjumpai pasti akan berpikiran bahwa sepatu 

tersebut produk keluaran perusahaan California. Vans juga sering menawarkan 

produk yang berbeda dengan sepatu dari merek lain. Sepatu Vans hanya memiliki 

beberapa jenis utama, akan tetapi Vans sering mengeluarkan produk yang bekerja 

sama dengan influencer atau selebriti dunia sehingga motif yang dibuat beragam dan 

para penggemar tidak akan merasa bosan jika melihatnya.  

Sepatu Vans selalu identik dengan kehidupan anak muda yang kreatif. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan seringnya komunitas “Vanshead” mengadakan acara 

olahraga atau hobi mereka seperti skateboard. Sepatu Vans memiliki harga yang 

terbilang cukup bagi kantong para remaja jaman sekarang. Harga produk Vans 

berkisar antara Rp 500.000,- sampai Rp 2.500.000,-. Dilansir dari CNN, VF Corp 

selaku induk perusahaan menginformasikan pada kwartal pertama tahun 2018 

penjualan produk Vans meningkat 35% di seluruh dunia. Tren positif ini disebabkan 

gerai retail dan penjualan secara reseller berjalan dengan baik. Bila dihitung, 

penjualan produk-produk Vans telah mencapai angka 15% dari rata-rata penjualan 

tahunan. Tahun lalu, perusahaan yang didirikan Paul Van Doren ini membukukan 

angka penjualan tahunan sebesar 19%. Itu berarti, penjualan produknya meningkat 

sebesar 3% disbanding tahun sebelumnya. Ekspektasi positif itu muncul dihitung dari 

tren positif yang ditampakkan hingga pertengahan 2018. (mainbasket.com) 
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  Sepatu Vans yang menjadi trend khususnya bagi para remaja menjadikan 

munculnya perilaku dari diri konsumen untuk memilikinya meskipun harga yang 

ditawarkan oleh produsen sendiri terbilang cukup mahal. Fenomena lifestyle yang 

semakin berkembang terjadi pada akhir – akhir ini di saat konsumen khususnya 

remaja membeli sepatu untuk tujuan menunjang kegiatan sehari-hari seperti kuliah, 

hangout maupun yang lain, yang mana mulai beralih menjadi sesuatu yang 

memunculkan rasa gengsi bagi mereka. Rasa gengsi yang besar dapat menimbulkan 

seorang konsumen memiliki keinginan dalam berbelanja dengan kuantitas dan 

kualitas yang tinggi di sosial media instagram. Banyak faktor yang mendorong 

seorang konsumen dalam memilih dan berperilaku atas dasar keinginan. Faktor 

tersebut salah satunya, yaitu adanya penawaran harga khusus atau diskon bagi sepatu 

vans yang dijual oleh produsen di instagram yang membuat konsumen semakin ingin 

memiliki serta membelinya. Keinginan yang tinggi dikarenakan adanya faktor 

tersebut menjadikan konsumen membeli produk sepatu vans secara tidak 

direncanakan sebelumnya, sehingga konsumen akan memiliki rasa percaya diri ketika 

membeli sepatu vans tersebut. Kepercayaan diri yang meningkat menimbulkan 

kesenangan saat bebelanja online di instagram sepatu vans karena mereka 

mendapatkan hal atau pengalaman yang baru.  

Fenomena di atas dalam pembelian online sepatu vans dapat menciptakan 

motivasi berbelanja hedonis dari beberapa elemen yang termasuk dalam hedonis itu 

sendiri. Motivasi belanja telah didefinisikan sebagai "perilaku yang mendorong 

konsumen untuk memenuhi kebutuhan internalnya ke sebuah toko belanja " (Jin & 

Kim, 2003). Selain itu, Motivasi hedonis menurut Arnold dan Reynolds (2003:77) 

mencerminkan sebuah manfaat dari pengalaman konsumen saat melakukan kegiatan 

berbelanja, seperti rasa senang saat berbelanja dan mengalami hal-hal baru. Terdapat 

lima faktor motivasi hedonis yang dilakukan oleh konsumen dalam berbelanja online, 

yaitu : adventure shopping, value shopping, idea shopping, social shopping dan 
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relaxation shopping. Faktor berbelanja itu digunakan dalam penelitian ini untuk 

mengetahui motivasi belanja konsumen saat memilih dan mencari di Instagram 

Pertama Adventure shopping merupakan petualangan dalam proses berbelanja 

online yang dilakukan oleh konsumen untuk mencari kesenangan dengan tampilan 

yang menarik dari produk yang ditawarkan produsen. Dalam berbelanja mencari 

terkait dengan mencari stimulasi, kegembiraan, dan petualangan serta "perasaan 

berada di dunia lain" (Arnold & Reynolds, 2003), Pada faktor ini konsumen 

menemukan kenikmatan yang menarik dalam proses berbelanja online dimana 

mereka akan lebih mengeksplore hal yang berkaitan dengan produk vans di instagram 

mulai informasi review produk sepatu vans itu sendiri maupun yang lainnya. Pada 

faktor ini konsumen merasa leluasa dalam melakukan proses belanja, dengan dipicu 

oleh pemandangan sebuah produk sepatu vans. Tampilan yang akan dilihat oleh 

konsumen saat membuka akun instagram menjadi tolak ukur konsumen dalam 

melihat lebih banyak tentang sepatu vans. Produk yang ditawarkan oleh online store 

menjadi stimuli untuk menarik konsumen dalam melakukan belanja online di 

instagram dengan impulse.  

Kedua merupakan Value shopping, pembeli yang menikmati pembelian item 

ketika berburu tawar – menawar pada penjualan yang tidak biasanya diberikan untuk 

mencari diskon (Arnold dan Reynolds, 2003). Babin et al. (1994) menjelaskan bahwa 

konsumen sering melihat nilai hedonis dalam menerima diskon pada item yang 

harganya biasanya jauh lebih tinggi. Faktor motifasi hedonis ini sangat menarik 

perhatian dari konsumen yang awalnya tidak ingin membeli sepatu vans. Banyak 

produsen sekarang yang menawarkan potongan harga yang setinggi-tingginya, 

dimana produsen membandingkan harga mereka lebih murah dibanding harga retail 

di dalam deskripsi foto sepatu vans di instagram, selain itu terdapat juga gratis biaya 

pengiriman dengan kriteria – kriteria, seperti contohnya gratis biaya pengiriman di 

Surabaya, sidoarjo dan gresik ataupun khusus untuk jawa timur terdapat diskon untuk 

biaya pengiriman yang awalnya 20 ribu menjadi hanya 5 ribu. Berbagai macam 
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diskon yang ditawarkan seperti penawaran harga khusus saat ada peringatan, meliputi 

hari kemerdekaan, shopping day, sale akhir tahun oleh produsen untuk menarik 

konsumen agar membeli di online store nya. Selain itu penawaran harga murah juga 

di terapkan produsen dengan menjajakan harga sepatu vans di bawah dari harga 

ritelnya (harga ritel 825 ribu sedangkan harga pada online store instagram menjadi 

700 ribu) hal tersebut yang membuat konsumen membeli dengan impulsive meskipun 

pada awalnya mereka mungkin hanya ingin melihat-melihat saja untuk referensi 

dikemudian hari ataupun membeli dengan produk tipe lain yang lebih murah.  

Ketiga, yaitu Idea shopping mengacu pada keinginan untuk mencari informasi 

tentang tren dan mode terbaru, dan untuk melihat produk dan inovasi baru (Arnold & 

Reynolds, 2003). Faktor motivasi berbelanja hedonis ini menimbulkan rasa ingin 

menjadi trendsetter di kalangan konsumen lain. Belanja online memberikan 

konsumen kesempatan mencari informasi iklan dan ulasan pada produk vans di 

instagram. Kesempatan untuk mendapatkan informasi dari teman maupun pengguna 

lain dan mencari iklan dari public figure akan menambah wawasan atas sepatu vans 

yang terbaru dan menjadi pengalaman serta pengetahuan yang berharga bagi 

konsumen. Informasi yang didapat akan membuat konsumen lebih tertarik dari 

sebelumnya. Ketertarikan tersebut secara tidak langsung memberikan dampak untuk 

segera memiliki sepatu vans keluaran terbaru, sebagai pengalaman baru. Konsumen 

menggunakan kepemilikan produk baru dan inovasi dari produk vans sebagai cara 

untuk mengekspresikan keunikan mereka dan identitas diri. Dengan ini maka 

konsumen akan mencoba untuk bergerak lebih ideal untuk meningkatkan citra sosial 

dan mengekspresikan diri, sehingga mereka akan melakukan pembelian impulsive .      

Keempat, Social Shopping mengacu pada kenikmatan berbelanja bersama 

dengan kerabat dan keluarga, sosialisasi dan ikatan dengan pembeli lain saat 

berbelanja (Arnold & Reynolds, 2003). Pada teori yang dikemukakan oleh Arnold & 

Reynolds 2003, lebih mengacu kepada pembelian sebuah produk pada toko fisik 

dimana mereka dapat bersosialisasi ketika melakukan pembelian entah itu mengajak 
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sahabat, teman untuk mendampingi mereka dalam berbelanja maupun dapat 

berinteraksi dengan penjual di toko fisik terebut dengan menanyakan detail dan 

ketersediaan produk yang ada di toko fisik. Sedangkan untuk objek penelitian ini, 

yaitu online store dimana produsen dari penjualan sepatu vans menjualkan produknya 

di sosial media instagram. Social shopping pada penelitian ini adalah konsumen dapat 

merasakan kenikmatan untuk berbelanja sendiri tanpa orang lain harus tahu seberapa 

sering mereka melakukan belanja online di instagram. Memilih untuk berbelanja 

sendiri bagi konsumen menjadi sebuah pelarian dari rasa bersalah dan menyesal atas 

pembelian hedonis terhadap sepatu vans dengan secara tidak direncanakan 

sebelumnya, sehingga konsumen merasa perlu menyembunyikan kegiatan mereka 

membeli dengan impulsif.  

Kelima adalah Relaxation Shopping, yaitu rasa kepuasan konsumen dalam 

mencari sesuatu disaat berbelanja yang bertujuan untuk menghilangkan stress serta 

untuk menurunkan suasana hati yang sedang berfikiran negatif (Arnold & Reynolds, 

2003). Dari penjelasan teori yang dikemukakan oleh Arnold pada tahun 2003 bahwa 

Relaxation atau kepuasan di saat berbelanja dapat membuat pikiran menjadi postif 

dan perasaan senang ketika masalah yang dihadapi semakin sulit dan berat, entah itu 

masalah pekerjaan dari kantor ataupun bagi mahasiswa serta siswa yang masih duduk 

di bangku sekolah menyelesaikan tugasnya. Hal tersebut akan berdampak 

meningkatnya stress. Dampak stress yang dialami konsumen dapat di hilangkan 

dengan berbelanja, apalagi ketika konsumen sedang berbelanja online di instagram 

dimana sosial media yang memberikan wadah bagi produsen untuk menawarkan 

produknya, seperti sepatu merek vans ke semua orang. Di instagram konsumen dapat 

bebas mencari dan memilih sesuka hati mereka dengan waktu yang fleksibel. Proses 

memilih barang dengan bebas tanpa dibatasi waktu menjadi munculnya rasa ingin 

untuk mendapatkan barang tersebut dan mendorong perilaku untuk cenderung 

melakukan impulse buying karena kepuasan emosional diri saat memilih berbelanja 

produk vans pada online store.  
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Membuat keputusan konsumen dalam membeli barang menjadi tidak 

direncanakan yang mana disebut dengan impulse buying. Kecenderungan membeli 

impuls dapat didefinisikan sebagai tingkat seorang individu cenderung melakukan 

pembelian yang tidak disengaja, segera, dan unreflective (Rook and Fisher, 2004). 

Sejalan, dengan hal tersebut seseorang bisa memiliki dorongan dalam melakukan 

kegiatan impulse. keputusan yang tidak terencana pada pembelian online bisa terjadi 

di media sosial instagram karena media sosial tersebut memberikan akses yang 

mudah bagi para konsumen untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. 

Kemudahan akses di instagram juga dimaksimalkan oleh produsen dalam menjajakan 

dagangannya kepada konsumen. Pembelian yang tidak terencana bisa juga dilakukan 

oleh laki-laki maupun perempuan untuk sepatu vans ini. Anggapan bahwa wanita 

adalah makhluk yang ditakdirkan untuk berbelanja harus segera diuji, karena jenis 

kelamin juga memberikan perbedaan dalam berbelanja. Terkait dengan perilaku 

pembelian impuls konsumen, laki-laki lebih impulsif dalam perilaku pembelian 

mereka daripada perempuan. Para laki-laki menunjukkan perilaku impulsif karena 

memiliki pendapatan untuk membuat jenis keputusan yang tidak direncanakan namun 

juga perempuan tidak bisa dianggap remeh karena sebagian besar perempuan saat ini 

sudah memiliki pendapatan sendiri.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hilal Ozen dan Neil Engizek pada tahun 

2014, presentase jumlah pembelian online antara seorang laki-laki dan perempuan 

tidak berbeda jauh. Bahkan  terdapat data bahwa laki-laki lebih dominan dalam 

berbelanja online dibanding perempuan. Demikian juga yang terjadi di Indonesia, 

yang lebih sering berbelanja online adalah seorang laki-laki dibandingkan 

perempuan, dengan rasio 54% : 46% (goodnewsfromindonesia.id).  Mai et al. (2003), 

Ekeng et al., (2012) dan Hadjali et al. (2012) meneliti bahwa gender memiliki 

hubungan yang signifikan dan berlawanan dengan impuls buying dan laik-laki lebih 

impulsif dari pada perempuan. Terdapat beberapa teori yang mengemukakan 

mengenai gender, menurut Baron (2000: 188) mengartikan bahwa gender merupakan 
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sebagian dari konsep diri yang melibatkan identifikasi individu sebagai  seorang laki-

laki atau perempuan. Untuk penelitian ini dengan objek pada pembelian online maka 

yang seharusnya memiliki sifat hedonis berada pada perempuan dimana nyatanya 

seorang perempuan lebih dominan dalam melakukan aktivitas berbelanja, namun 

pada kahir-akhir ini anggapan tersebut sudah tidak sesuai. Apapun barang yang 

dipilih oleh seseorang baik saat membeli barang yang berdimensi kecil maupun besar 

sekalipun semuanya dipengaruhi oleh faktor genetik (Celsi, Rose, dan Leigh 1993). 

Oleh sebab itu perbedaan gender dalam penelitian dijadikan sebagai variabel 

moderasi pada pembelian sepatu vans di instagram.  

Dari hasil penelitian diharapkan diketahui, jenis kelamin mana yang cenderung 

melakukan pembelian online sepatu vans di instagram secara impulsif. Hedonic 

motivasi untuk belanja pembelian impulse dikenal dengan Escapist dan fantasi atas 

dunianya sendiri. Orang terkadang berbelanja karena berbelanja membantu mereka 

melupakan masalah mereka dan memiliki waktu yang baik (Arnold dan Reynolds, 

2012). Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk memahami dan mengetahui secara mendalam dimensi-dimensi dari 

hedonic motivation shopping yang dilakukan oleh konsumen dalam pembelian online 

secara impulsif pada sepatu vans. Sehingga, penelitian ini berjudul, “ Pengaruh 

Hedonic motivation shopping terhadap impulse buying dengan dimoderasi oleh 

Gender ( studi kasus pembelian online sepatu vans di instagram)”.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, berikut rumusan masalah yang didapatkan :  

1. Apakah Idea Shopping dapat mempengaruhi Impulsive Buying dengan 

dimoderasi oleh Gender pada pembelian online sepatu vans.   

2. Apakah Adventure Shopping dapat mempengaruhi Impulsive Buying dengan 

dimoderasi oleh Gender pada pembelian online sepatu vans. 
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3. Apakah Gratifikasi seeking dapat mempengaruhi Impulse Buying dengan 

dimoderasi oleh Gender pada pembelian online sepatu vans.  

4. Apakah Value Shopping dapat mempengaruhi Impulse Buying dengan 

dimoderasi oleh Gender pada pembelian online sepatu vans.  

5. Apakah Social shopping dapat mempegaruhi Impulse Buying dengan 

dimoderasi oleh Gender pada pembelian online sepatu vans. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk meneliti faktor – faktor yang 

mempengaruhi Impulse Buying dengan dimoderasi oleh Gender pada pembelian 

online sepatu vans.  

1. Untuk mengetahui pengaruh Idea Shopping terhadap Impulse Buying dengan 

dimoderasi oleh Gender pada pembelian online sepatu vans.  

2. Untuk mengetahui pengaruh Adventure Shopping terhadap Impulse Buying 

dengan dimoderasi oleh Gender pada pembelian online sepatu vans.  

3. Untuk mengetahui pengaruh Gratifikasi Seeking terhadap Impulse Buying 

dengan dimoderasi oleh Gender pada pembelian online sepatu vans. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Value Shopping terhadap Impulse Buying dengan 

dimoderasi oleh Gender pada pembelian online sepatu vans. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Social Shopping terhadap Impulse Buying 

dengan dimoderasi oleh Gender pada pembelian sepatu vans. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat untuk teoritis dan 

manfaat untuk praktisi. Adapun manfaatnya sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 
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Manfaat teoritis dari penelitian ini, dapat menjadi masukan bagi akademis 

mengenai konsep hedonic motivation Shopping dan faktor–faktor yang 

mempengaruhi Impulse Buying pada pembelian online sepatu vans dengan 

dimoderasi oleh Gender.  

 

2. Manfaat Praktisi 

Manfaat praktisi dari penelitian ini yaitu memberikan masukan kepada pemasar 

agar dapat memasarkan produknya dengan melihat faktor motivasi belanja hedonis 

sehingga dapat menimbulkan Impulse Buying dengan diperkuat oleh gender yang 

dilakukan oleh konsumen. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini secara garis besar disajikan dalam lima bab yaitu sebagai 

berikut: 

Bab 1: Pendahuluan 

Pada bab ini menjelaskan latar belakang mengenai alasan penulis memilih 

topik hedonic motivation shopping dan faktor apa saja yang mempengaruhi impulse 

buying dengan dimoderasi oleh Gender pada belanja online sepatu vans. Selain latar 

belakang, bab ini juga menjelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian. 

Bab 2: Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini penulis menguraikan konsep dan landasan teori yang berkaitan 

dengan rumusan masalah, hubungan antar variabel serta hipotesis. 

Bab 3: Metode Penelitian 

Pada bab ini membahas metode penelitian yang digunakan dimulai dari 

pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan 
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sumber data, prosedur pengumpulan data hingga teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

Bab 4: Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini menjelaskan hasil dari penelitian dan dilakukan analisis data. 

Kemudian dilakukan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah. 

Bab 5: Simpulan dan Saran 

Pada bab terakhir, berisikan simpulan yang dari hasil penelitian. Serta berisikan 

saran terkait dengan obyek penelitian. 


