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I. LATAR BELAKANG 

Di masa era digital saat ini, semua orang dituntut agar bisa mengikuti perubahan yang 

terjadi dengan cepat. Adapun perubahan yang signifikan pada teknologi dan di masa 

digital seperti saat ini, setiap negara dituntut untuk berbenah diri dalam menghadapi 

persaingan kemajuan teknologi informasi dan industri yang berjalan amat sangat cepat 

dan ketat. Kebiasaan seperti ini, mengubah para pelaku pengiklanan dalam memasarkan 

produk dan jasa. Berbelanja menjadi lebih mudah dan praktis adalah salah satu contoh 

nyata atas munculnya e-commerce. 

Teknik pemasaran sekarang jauh lebih berubah dibandingkan dengan teknik 

pemasaran pada beberapa tahun lalu, dimana pada beberapa tahun yang lalu teknik 

pemasaran dilakukan dengan metode konvensional dengan media cetak dan di iklan kan 

melalui media daring. Kebutuhan yang kita inginkan akan dengan cepat kita dapatkan 

dengan menggunakan aplikasi mobile pada telepon genggam kita tanpa perlu keluar 

rumah. Di era digital yang sudah berubah maka para pelaku iklan juga di tuntut lebih 

kreatif agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen. 

Di masa globlalisasi masyarakat juga mengikuti pola hidup yg berubah dan gaya 

hidup masyarakat pun juga ikut berubah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.  

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Gaya Hidup 

Gaya hidup merupakan pola hidup masyarakat yang di tunjukkan dalam 

aktivitas, minat, dan opini. Menurut Minor dan Mowen (2002), gaya hidup seseorang  

dapat di lihat dari cara mereka membelanjakan uang nya, dan mengalokasikan waktu 

nya. Konsep gaya hidup yang dicapai dalam penelitian ini adalah seseorang yang 

menampilkan identitas dirinya lewat penggunaan waktu, uang dan barang. Untuk 

dapat mencapai suatu gaya hidup yang di inginkan, biasanya seseorang harus pula 

mengeluarkan biaya lebih. 

Sedangkan menurut Ni Wayan, Gaya Hidup adalah kebutuhan sekunder yang 

bisa berubah sesuai keinginan dari pola pikir seseorang tersebut. Bisa di lihat dari 

gaya berpakaian dan kebiasaan mereka sehari-hari, dan dilihat dari produk yang 

digunakan. Penilaian gaya hidup tergantung dari penilaian orang lain yang melihat. 

Untuk menunjukkan status sosialnya perilaku seseorang yang mencerminkan konsep 

gaya hidup di refleksikan dari aktivitas nya, dan menyangkut opini yang diminati. 

Dengan begitu akan membentuk pola pikir perilaku konsumen yang hanya 

melihat produk-produk tertentu yang menunjukkan status sosialnya. Dengan 

meningkatnya penggunaan teknologi bisa menyebabkan perubahan perilaku dalam 

menggunakan media sosial. Meningkatnya penggunaan teknologi yang didalam nya 

menggunakan media sosial sebagai eksistensi diri, dan aktualisasi bagi konsumen, 

setelah masyarakat melakukan konsumsi terhadap suatu produk yang diharapkan 

memberi nilai simbol sebagai status dan kelas ekonomi. Perubahan pola konsumsi 



tersebut sebagai faktor gaya hidup, kebutuhan akan barang-barang tersebut dalam 

berkarir membuat konsumen keranjingan dan habit untuk mengkonsumsinya. Mereka 

telah melakukan tindakan ini secara berulang-ulang. Pikiran mereka telah terpengaruh 

oleh fenomena ini, baik secara individu maupun kelompok.  

 Di era teknologi informasi saat ini tindakan konsumsi telah menjadi gaya 

hidup konsumen. Menurut Subawa (2015) gaya hidup(lifestyle) adalah perilaku 

hedonisme yang secara terus menerus mengkomsumsi demi kesenangan yang tak 

terbatas  

 

2.2 Perilaku Konsumen 

Menurut Anoraga (2004:223 )Perilaku konsumen merupakan perilaku yang 

ditunjukkan melalui pengevaluasian, pencarian, penggunaan, pembelian, dan 

penentuan produk atau jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan 

mereka. 

Kotler dan Keller (2008:2014), perilaku konsumen adalah suatu individu, 

kelompok, organisasi yang memilih dan membeli, menggunakan dan menempatkan 

barang dan jasa, atau ide pengalaman untuk memuaskan keinginan yang mereka 

butuhkan. 

Ilmu perilaku konsumen adalah ilmu tentang suatu individu yang mengambil 

keputusan dalam menggunakan sumber daya waktu, tenaga, dan uang untuk 

mengkonsumsi sesuatu, serta mempelajari tentang apa, mengapa, kapan, dan dimana 

seseorang membeli, serta seberapa sering oran itu membeli dan menggunakan suatu 

produk dan jasa.  

Dalam The American Marketing Assosiation yang dikutip dari Nugroho J. 

Setiadi, Perilaku konsumen merupakan suatu kegiatan pertukaran seseorang dalam 

hidup mereka dan berinteraksi secara dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku dan 

lingkungan nya. (Kotker) 

 

 

2.3 Dunia Digital 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan 

kemajuan di bidang media informasi dan teknologi pada saat ini telah berjalan begitu 

pesat, era digital telah membawa berbagai perubahan yang baik sebgai dampak positif 

yang bisa digunakan sebaik-baiknya. Kemunculan era digital, jaringan internet 

khususnya teknologi komputer membuat perubahan besar terhadap dunia, dan 

berbagai macam teknologi digital yang banyak bermunculan. Guna mencapai tujuan 

tersebut pemerintah menuangkan nya dalam salah satu bentuk dari tujuan dan arah 

Pembangunan Nasioanal, yaitu sektor ilmu pengetahuan, dimana sasaran yang hendak 

di capai dari upaya pengembangan media informasi dan teknologi ini adalah antara 



lain untuk meningkatkan daya saing bangsa, untuk mewujudkan masyarakat yang 

berkualitas. Dengan berkembang nya dunia digital juga mempermudah konsumen 

untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup mereka hanya dengan melalui aplikasi online 

shop, dengan begitu konsumen bebas memilih kebutuhan yang mereka butuhkan guna 

menunjang gaya hidup mereka. Tanpa harus keluar rumah mereka sudah bisa 

membeli model baju terbaru maupun belanja kebutuhan rumah tangga lain nya. 

Dengan adanya perubahan kebutuhan bisnis maka digunakan pengembangan 

software metodologi Scrum, Scrum dapat menampung permasalahan walaupun 

kompleks dan perlu diubah. Dengan tetap fokus pada tujuan utama nya adalah 

menghasilkan produk dengan nilai dan kualitas tinggi  

 

III. PEMBAHASAN 

 

3.1 Teori Perilaku Konsumen 

 

Menurut Ismail Nawawi, terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang perilaku 

konsumen, yaitu : 

1. Teori Insting  

Perilaku disebabkan oleh insting. Insting adalah perilaku bawaan atau perilaku 

innate akan mengalami perubahan karena pengalaman 

2. Teori Dorongan  

Crider, 1983; Hergenhagen,(1976) teori Hull yang sering disebut dengan 

reduction theory bertolak belakangang bahwa pandangan organisme itu 

mempunyai dorongan tertentu. 

3. Teori Insentif  

Adanya insentif disebabkan oleh perilaku organisme. Insentif disebut dengan 

reinforcement, ada reinforcement positif dengan hadiah dan reinforcement 

negatif dengan hukuman 

4. Teori Atribusi 

Teori ini bertolak dari sebab-sebab perilaku seseorang. Apakah perilaku ini 

disebabkan di posisi internal (motif, sikap, dsb) atau eksternal 

3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

 

Faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pemasar, tetapi harus benar-benar 

diperhitungkan. Faktor-faktor tersebut adalah : 

1. Faktor Kebudayaan  

Faktor kebudayaan sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Peranan 

yang dimainkan oleh kultur, sub-kultur, dan kelas sosial pembeli juga harus 

dipahami oleh pemasar  

2. Faktor Sosial  

Kelompok ini bisa dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok premier 

dan kelompok rujukan. Kelompok premier terjadi karena interaksi secara 



intens, sedangkan kelompok rujukan adalah kelompok yang titik perbandingan 

atau tatap muka atau tidak langsung dalam pembentukan sikap seseorang. 

3. Faktor Pribadi  

Faktor yang di pengaruhi oleh karakter pribadi seperti umur, jabatan, posisi 

ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri pembeli yang 

bersangkutan. 

4. Faktor Psikologis 

Suatu keadaan dimana harga diri, atau kebutuhan seseorang agar diterima dan 

diakui dlingkungan. 

 

IV. KESIMPULAN 

Di era globalisasi pada saat ini, media informasi dan teknologi telah menjadi 

komoditas utama dalam interaksi antar manusia yang berbasis moderanisasi. 

Kemudahan pengaksesan media sosial menjadi salah satu faktor yang paling 

mempengaruhi berbagai kalangan di kehudapan ini.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah faktor 

kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi dari pembeli. Selain faktor-faktor tersebut 

adapun faktor lain lain yang sangat penting yaitu motivasi.  
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