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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan tertentu sehingga dapat tetap 

hidup dan berkembang. Salah satu tujuan perusahaan tersebut adalah dengan 

meningkatkan keuntungan perusahaan. Kegiatan pemasaran merupakan faktor yang 

sangat penting dalam meningkatkan keuntungan perusahaan, untuk itu bagian 

pemasaran harus mempunyai strategi yang mantap dalam melihat peluang atau 

kesempatan yang ada, sehingga posisi perusahaan di pasar dapat dipertahankan 

sekaligus dapat ditingkatkan. Strategi pemasaran yang berorientasi pada konsumen 

merupakan cara terbaik yang dapat dilakukan perusahaan. Perusahaan dalam hal ini 

tidak hanya mengenai penjualan produk secara langsung saja, akan tetapi juga 

berlaku terhadap e-commerce atau online shop yang menyediakan jasa sebagai 

wadah para penjual untuk menjual produknya secara online. e-Commerce juga 

memiliki beberapa strategi tersendiri yang akan digunakan untuk menarik 

konsumen untuk membeli produk atau sekedar untuk melihat-lihat. “e-commerce 

atau online shop merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis 

yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui 

transaksi elektronik, dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang 

dilakukan secara elektronik” (Harisno dan Tri Pujadi, 2009;67). 

Merujuk data yang diambil dari Statista angkanya meningkat pesat. Pada 

2016, e-commerce hanya menyumbang 8,7 persen terhadap penjualan ritel global. 

Pada tahun 2017 ini, sumbangsih e-commerce diprediksi meningkat menjadi 10,1 

persen terhadap penjualan ritel global. Pada tahun 2018 mendatang, persentase 

perdagangan e-commerce terhadap penjualan ritel global diprediksi akan mencapai 

15,5 persen. Senada dengan peningkatan tersebut, data lain yang dipublikasikan 

Statista mencatat bahwa pada tahun 2017, penjualan retail e-commerce di seluruh 

dunia diprediksi mencapai angka $2,2 triliun. Pada tahun 2020 mendatang, total 

penjualan retail dari e-commerce diprediksi akan mencapai angka $4,4 triliun. 
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Secara sederhana, data-data tersebut mengungkapkan bahwa pertumbuhan dunia e-

commerce akan terus berlanjut hingga tahun-tahun mendatang tak terkecuali terjadi 

pula di Indonesia.  

Indonesia menjelma menjadi surga bagi para penggiat bisnis e-commerce 

akhir-akhir ini. Tidak hanya pelaku e-commerce lokal, yang dari hari ke hari selalu 

mencatatkan nama baru di daftar panjang perusahaan e-commerce yang hadir di 

Indonesia, tetapi e-commerce asing pun tak ingin ketinggalan untuk merasakan 

atmosfer yang cukup baik ini. Bank Indonesia (BI) melansir belanja online 

masyarakat Indonesia mencapai Rp75 triliun di sepanjang tahun 2017. Jika dibagi 

secara rata-rata pengguna internet yang berbelanja secara online, artinya per orang 

menghabiskan Rp3 juta per tahun.   

Berdasarkan data dari Bolton Consulting Group (BCG), pada tahun 2013 

golongan kelas menengah di Indonesia sudah mencapai angka 74 juta orang dan 

diprediksi pada tahun 2020, angka ini naik menjadi 141 juta orang atau sekitar 54% 

dari total penduduk di Indonesia. Melihat dari data ini, sudah jelas dan bisa 

dipastikan bahwa potensi pasar e-commerce di Indonesia sangatlah besar, dengan 

meningkatnya golongan kelas menengah, orang-orang tidak akan segan untuk 

menggunakan uang mereka untuk membeli berbagai macam barang yang mereka 

inginkan. 

Terdapat banyak e-commerce/marketplace yang ada di Indonesia. Lazada, 

Tokopedia, Bli-bli, Bukalapak, Matahari Mall, Akulaku, JD.id, merupakan 

sebagian dari banyaknya e-commerce di Indonesia. Banyaknya e-commerce di 

Indonesia membuktikan bahwa bisnis ini sangat menjanjikan. Persaingan yang 

ketat terjadi antara e-commerce satu dengan yang lainnya, Persaingan yang 

dimaksud dilihat dari jumlah pengunjung dan popularitas di media sosial setiap e-

commerce. Berikut penulis akan menyajikan data mengenai persaingan sengit 

beberapa e-commerce yang terdapat di Indonesia.  

Data diambil berdasarkan sumber dari iPrice, situs aggregator online 

shopping Indonesia pada tahun 2017. Data ini digunakan oleh penulis sebagai tolak 
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ukur dalam penelitian yang akan dilakukan. Dari data yang dikumpulkan mulai 

November 2016 hingga Januari 2017, dari sisi jumlah pengguna, Lazada termasuk 

terbanyak yakni sebesar 49 juta visitor. Disusul kemudian, Tokopedia (39.666.666), 

Elevenia (32.666.666). 

 

Gambar 1.1 Jumlah Pengunjung, e-Commerce (2017), Sumber: CNN Indonesia 

Mengenai jumlah pengguna yang menginstal aplikasi, Lazada, Bukalapak dan 

Tokopedia masih terdepan dengan jumlah pengunduh mencapai 10 juta lebih. 

 

Gambar 1.2 Jumlah Download Aplikasi E-commerce (2017), Sumber: CNN Indonesia 

Mengenai popularitas di media sosial, mereka juga bersaing ketat dalam menggaet 

jumlah pengikut. Namun, Blibli adalah situs yang paling banyak follower di Twitter dan 

Facebook. 
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Gambar 1.3 Jumlah Followers Media Sosial (2017), Sumber: CNN Indonesia 

e-Commerce yang akan di bahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

Lazada. Mengapa Lazada? hal ini dikarenakan lazada merupakan salah satu 

perusahaan e-commerce tersukses dan dapat dikatakan merupakan salah satu pionir 

untuk e-commerce Indonesia. Dilansir dari Detik.com (15/11/2017), Lazada 

menorehkan rekor penjualan tertingginya saat pelaksanaan Online Revolution 

(11.11) 11 November 2017 lalu. Dalam hari diskon belanja online tersebut, e-

commerce ini berhasil mencatat Gross Merchandise Value (GMV) sebesar lebih 

dari Rp 1,6 triliun, atau meningkat sebesar 171% dibanding Online Revolution 

11.11 pada tahun 2016 di seluruh enam negara tempat Lazada Group beroperasi. 

Berdasarkan studi terbaru Peta e-commerce iPrice pada kuartal pertama 

2018, Lazada masih mampu mempertahankan posisi puncak sebagai e-

commerce/marketplace dengan pengunjung terbanyak, yakni mencapai 117,57 juta 

pengunjung. Sementara Tokopedia berada di urutan kedua dengan 117,3 juta 

pengunjung dalam tiga bulan pertama tahun ini. Kemudian diikuti Bukalapak 

dengan 53,59 juta pengunjung. 
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Gambar 1.4 Grafik 10 e-Commerce dengan Pengunjung Terbanyak (18/04/18), Sumber: Databoks.co.id 

Lazada Indonesia merupakan situs belanja online/retail e-commerce yang 

menawarkan berbagai macam jenis produk, mulai dari elektronik, buku, mainan 

anak dan perlengkapan bayi, alat kesehatan dan produk kecantikan, peralatan rumah 

tangga, busana pria dan wanita, serta perlengkapan traveling dan olahraga. Lazada 

Indonesia didirikan pada tahun 2012 dan merupakan bagian dari Lazada Group 

yang beroperasi di Asia Tenggara. Hingga tahun 2014, Lazada Group telah 

beroperasi di Singapura, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Filipina 

dengan Singapura sebagai lokasi kantor pusat mereka. 

Lazada Group sendiri merupakan salah satu anak perusahaan internet 

Jerman bernama Rocket Internet. Rocket Internet merupakan perusahaan inkubator 

daring yang sukses menciptakan perusahaan-perusahaan online inovatif di berbagai 

belahan dunia. Berkantor pusat di Berlin, Jerman, proyek yang dimiliki Rocket 

Internet, antara lain Zalando, TopTarif, eDarling, Groupon (sebelumnya CityDeal). 

Pada April 2016, Alibaba resmi mengakuisisi saham mayoritas Lazada Group 

senilai US$ 1 miliar. 

Ditengah persaingan usaha, Lazada harus mampu bersaing dengan 

memberikan value yang berbeda dimata konsumen dan memperhatikan faktor-
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faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen agar dapat bertahan di 

tengah ramainya persaingan. Menurut penulis, Lazada memiliki beberapa 

keunggulan dibandingkan e-commerce sejenis lainnya. Yang pertama, Lazada 

memiliki sistem keamanan yang baik dan juga respon yang cepat terhadap keluhan. 

Kedua, Lazada memiliki kurir sendiri dengan nama LEX (Lazada Express) yang 

terpercaya karena sudah merupakan bagian dari Lazada itu sendiri. Ketiga, Lazada 

memiliki banyak Official Store yang terpercaya mulai dari barang elektronik, 

fashion, sepatu, jam tangan, dan yang lainnya. Hal-hal inilah yang membuat penulis 

tidak ragu untuk berbelanja di Lazada. 

Selain memiliki kelebihan, suatu perusahaan haruslah memiliki strategi 

pemasaran agar dapat mencapai keuntungan yang maksimal. Salah satu strategi 

yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran perusahaan adalah marketing mix 

strategy yang menyatakan bahwa “marketing mix as the set of controllable 

marketing variabel that the firm bleads to produce the response it wants in the 

target market” (Kotler dan Amstrong, 2008;72). 

Terdapat 7 unsur marketing mix (Marketing Mix-7P) yaitu Product, Price, 

Promotion, Partisipant, Process, and Physical Evidence. Salah satu dari strategi 

pemasaran tersebut yang akan dibahas adalah promosi. Promosi adalah upaya untuk 

memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada dengan tujuan menarik 

calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi 

produsen atau distributor mengharapkan naikannya angka penjualan. Banyak 

promosi yang dilakukan Lazada setiap tahunnya, seperti promo gratis ongkir, 

diskon produk, lucky draw, flash sale, cashback dan masih banyak lagi. 

Flash sale adalah bentuk promosi dari Lazada yang akan dibahas dalam 

penilitian ini. Flash sale merupakan penjualan ritel “cepat terbatas” atau diskon 

yang diberikan khusus kepada produk tertentu dalam kurun waktu tertentu, dan 

memliki stok yang terbatas. Lazada, sebuah perusahaan e-commerce yang yang 

pertama kali membawa konsep “flash sale” masuk ke Indonesia. Model flash sale 

ini sudah banyak digunakan di berbagai negara di dunia dan merupakan salah satu 
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bentuk penjualan paling popular, namun di Indonesia sendiri, Lazada adalah yang 

pertama kali memperkenalkan dan menggunakannya untuk menjual produk. 

Lazada menjadi e-commerce terbesar dengan konsep ‘flash sale’ di tanah 

air, meski konsep penjualan cepat ini telah diadopsi oleh e-commerce dan portal 

belanja daring lain. Lazada Indonesia memulai konsep flash sale sejak 16 

September 2014, yang diawali dengan produk Xiaomi Redmi 1S. Meski saat itu 

konsep flash sale terbilang baru di tanah air, animo pelanggan yang besar mampu 

membuat 10.000 unit Redmi 1S terjual habis dalam 12 menit. Melihat begitu besar 

sensasi flash sale saat itu, Lazada memutuskan untuk meneruskan penjualan Redmi 

1S selama sebulan penuh. Hasilnya, 100.000 unit Redmi 1S habis terjual dalam 

waktu satu bulan. 

Kesuksesan mendorong penjualan dengan konsep flash sale kemudian 

dilanjutkan oleh Lazada hingga saat ini. Flash sale yang terdapat di Lazada saat ini 

adalah Sunday Flash Sale yang terdapat di hari minggu, flash sale 4 kali dalam 

sehari, dan flash sale elektronik berupa smartphone, hardisk, laptop, dan yang 

lainnya. Lazada menggaet beberapa merk elektronik seperti Xiaomi, Lenovo, 

Alcatel, Infinix, Asus, dan masih banyak lagi. 

Promosi yang dilakukan Lazada (khususnya flash sale) telah ditempatkan 

di berbagai macam platform dan media, sering kita jumpai iklan Lazada 

terpampang di televisi, billboard, internet, koran, majalah, sosial media, dan masih 

banyak lagi. Cara ini akan lebih mempermudah konsumen dalam mendapatkan 

informasi mengenai promosi yang telah diadakan oleh Lazada. Penulis akan 

membahas mengenai sosial media, dikarenakan menurut penulis, sosial media 

sangatlah dekat dengan kehidupan sehari-hari. Setiap hari kita selalu berjumpa 

dengan sosial media, baik itu Facebook, Twitter, Instagram atau apapun itu. 

Instagram menjadi pilihan yang tepat untuk mempromosikan suatu produk. 

Berbeda dengan platform media sosial lainnya, Instagram berfokus untuk 

membagikan (share) sesuatu dalam bentuk visual baik itu gambar maupun video. 

Selain itu Instagram juga memiliki berbagai fitur, seperti Instagram Live, Instagram 
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Story, Instagram TV, Multiple Post, dan masih banyak lagi. Instagram membuat 

promosi yang dilakukan oleh Lazada menjadi lebih menarik dan memudahkan 

konsumen untuk menyerap informasi secara lebih ringkas. Dengan visual yang 

menarik dan promosi yang menggiurkan membuat konsumen akan selalu stay tuned 

dan mem-follow Instagram Lazada Indonesia (@lazada_id) untuk memperoleh 

informasi mengenai promosi-promosi yang akan diadakan oleh Lazada. 

Menurut peneliti, flash sale pada e-commerce sangatlah akrab dengan 

kehidupan sehari-hari. Promosi seperti flash sale, akan mempengaruhi perlaku 

konsumen dalam berbelanja online. Dengan berbagai macam kemudahan yang 

diberikan serta banyaknya promosi yang menggiurkan, dikhawatikrkan konsumen 

akan berbubah menjadi pribadi yang konsumtif. 

Perilaku konsumen yang cenderung konsumtif dalam membeli barang dapat 

dilihat dan dikategorikan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor eksternal yang meliputi kebudayaan, kelas sosial, kelompok 

referensi, keluarga, serta demografi. Faktor internal antara lain meliputi motivasi, 

harga diri, gaya hidup serta konsep (Engel et.al, 1994;72). 

Sebagai konsumen yang memiliki gaya hidup yang dipenuhi dengan 

berbagai kesibukan, e-commerce menjadi pilihan yang paling tepat untuk 

berbelanja. Sifatnya yang praktis, serta kemudahan yang diberikan dalam 

pembayaran berpotensi besar kepada konsumen untuk menggunakan jasa e-

commerce. Diskon (flash sale) e-commerce dengan potongan harga yang fantastis 

serta stok barang yang terbatas membuat konsumen tidak memliki waktu yang 

cukup untuk mengambil keputusan, dengan adanya flash sale dikhawatirkan akan 

merubah konsumen menjadi pribadi yang lebih konsumtif. Potongan harga yang 

besar, membuat kebanyakan orang tanpa pikir panjang akan membeli barang yang 

mungkin sebenarnya tidak mereka butuhkan. Ditambah dengan adanya sosial 

media, kita akan selalu diingatkan mengenai promosi-promosi apa saja yang ada 

setiap harinya dan memunculkan hasrat kepada konsumen untuk membeli dan 

membeli. 
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Penilitan ini dilakukan untuk meneliti, menguji, dan mengkaji lebih dalam 

tentang “Pengaruh Promosi ‘Flash Sale’ Lazada di Media Sosial Instagram 

Terhadap Tingkat Perilaku Konsumtif” sebagai judul penelitian yang diharapkan 

dapat memberikan informasi mengenai pengaruh strategi promosi dan upaya 

penulis dalam membantu perusahaan untuk memasarkan produknya dari hasil 

penelitian ini. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh penulis, maka dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah terdapat hubungan antara promosi flash sale lazada terhadap tingkat 

prilaku konsumtif? 

2. Seberapa besar pengaruh promosi flash sale lazada terhadap tingkat prilaku 

konsumtif? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, dan rumusan masalah diatas, maka dirumuskan 

tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui ada atau tidak hubungan antara promosi flash sale 

Lazada terhadap tingkat prilaku konsumtif. 

2. Untuk mengukur besarnya pengaruh dari hubungan antara promosi flash 

sale Lazada terhadap tingkat perilaku konsumtif. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang berguna bagi penulis dan 

pembaca, yaitu manfaat praktis dan manfaat akademis dalam penelitian 

a. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 

terhadap perkembangan ilmu komunikasi khususnya didalam bidang 

periklanan untuk memperkaya kajian mengenai strategi promosi beserta 

pengaruhnya terhadap prilaku konsumen. 
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b. Manfaat Praktis:  

1. Untuk konsumen, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan suatu 

pemahaman dan informasi mengenai pengaruh promosi Lazada 

dalam praktiknya. 

2. Untuk e-commerce/situs belanja Lazada, diharapkan Penelitian ini 

dapat dijadikan amunisi positif bagi Lazada untuk mempelajari 

perilaku konsumen, dan meningkatkan layanannya untuk memenuhi 

setiap kebutuhan konsumen. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat bertujuan untuk membantu penulis 

mengurutkan proses penelitian berdasarkan kerangka ilmiah yang diharapkan bagi 

penulisan skripsi. Proposal penelitian ini akan disusun secara sistematis mengikuti 

struktur yang telah ada dengan dibagi menjadi beberapa bab, antara lain: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang 

berhubungan dengan penelitian, diantaranya adalah teori 

penelitian, konsep penelitian, kerangka pemikiran, dan 

perumusan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan uraian pendekatan penelitian 

kuantitatif diantaranya adalah jenis penelitian, metode 

penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik 

pengumpulan data, operasional variabel, teknik analisis data 
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dan pengujian hipotesis, koefisien determinasi, dan jadwal 

penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan mengenai deskripsi hasil penelitian, 

analisis, variabel, analisis inferensial, serta hasil penelitian 

dan pembahasan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran pemahaman 

tentang masalah yang diteliti oleh peneiliti. 

DAFTAR PUSTAKA 

Memuat referensi baik buku, jurnal, maupun sumber lain 

yang digunakan penulis untuk melengkapi pengumpulan 

data-data dalam proses pengerjaan peneliti. 
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