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ABSTRACK 

 Orientasi belanja adalah sebuah karakteristik individu yang ditetapkan secara khusus 

pada kegiatan berbelanja yang menggambarkan kebutuhan dan keinginan individu ketika 

melakukan kegiatan berbelanja (Shim Kotsiopulos, 1993, dalam Seock, 2003). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pembelian secara online terhadap pasar 

tradisional, dengan sampel awal sebanyak 279, kemudian disaring menjadi 208 berdasarkan kriteria 

produk yakni pakaian. Sebanyak 197 orang menjadi subjek dalam sampel penelitian ini dengan sebaran 

18 orang pria dan 179 orang wanita. Teknik Regresi merupakan analisa data yang digunakan dalam 

penelitian ini, serta penelitian ini juga ditemukan bahwa orientasi shopping enjoyment, 

convenience/time consciousness dan in-home shopping tendency memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap intensi pembelian di pasar tradisional.[1] 

 

Pendahuluan  

 Sebanyak tiga puluh juta pengguna merupakan pengguna internet yang ada di 

Indonesia dan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pembelian secara online di 

Indonesia tidak diimbangi oleh pertumbuhan minat dari pelaku konsumen. Internet 

menghubungkan antara satu orang dengan orang lainnya, menyediakan informasi, sebagai sarana 

hiburan, maupun sebagai sarana komunikasi diera yang sangat modern seperti saat ini. Teknologi 

internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian bagi masyarakat 

Indonesia. Bisnis Online  dapat memberikan keuntungan baik bagi penjual maupun pembeli 

karena internet dapat menciptakan yang lebih efektif, ekonomis, dan efisien. Penjualan online 

melalui media sosial sebagai salah satu dari E-Commerce adalah salah satu  peluang bisnis baru 

bagi para beberapa orang yang akan mengambil binsis. Sistem Online shop di Indonesia bukan 

hanya melalui website akan tetapi banyak juag yang membuka Online shop dengan 

menggunakan media sosial contohnya menggunakan facebook, instagram, path, twitter, 

whatsapp, dan lain sebagainya.[2]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Metode Penelitian 

 Model analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis dengan gambaran 

model yang telah diungkapkan. 279 responden merupakan subjek awal dalam penelitian, dan 

sebanyak 208 responden memenuhi kriteria untuk penelitian ini, akan tetapi yang dapat 

dilakukan pada penelitian ini sejumlah 197, dengan jumlah 179 yang berjenis kelamin 

perempuan, dan pria sebanyak 18 orang. Instrument yang digunakan menggunakan skala likert, 

dan telah melalui proses translasi dan trasnlasi ulang. Alat ukur orientasi belanja menggunakan 

Clothing Shopping Orientation. Minimum support adalah batas jumlah yang terkecil dari suatu 

itemset yang frequent. Frequent sequence pattern berisi semua sequence yang memiliki nilai 

support yang tidak lebih rendah dari minimum support yang telah ditentukan.[3] 

 



Hasil dan Pembahasan 

A. Orientasi Belanja  

Konsep orientasi berbelanja pertama kali diperkenalkan oleh Stone (1954). Dalam 

konsep ini Stone (1954) melakukan pembelian secara online dalam orientasi yang 

dibelanjakan (Marketing menggambarkan konsep orientasi berbelanja Online, 2011). 

Gaya hidup adalah aktifitas utama yang ditekankan dalam gaya berbelanja pada 

aktivitas berbelanjanya. Perubahan yang sangat besar bagi setiap individu adalah adanya 

teknologi yang masuk kedalam kegiatan berbelanja. Kemudahan yang ditawarkan oleh 

internet melalui media sosial seperti akses 24 jam serta kemudahan melakukan pembelian 

dimana saja membawa perubahan kedalam gaya hidup berbelanja individu. [1] 

B. Intensi Pembeilan Secara Online  

Komponen kogntif perilaku individu yang spesifik adalah intensi pembelian individu terkait 

dengan adanya perilaku tentang bagaimana individu berkeinginan untuk membeli produk 

secara spesifik (Kwek, dkk, 2010). Kecenderungan untuk bertindak sebelum keputusan 

membeli yang sebenarnya terjadi memiliki tahapan dalam intensi pembelian secara online. 

Intensi pembelian secara online merupakan situasi dimana individu berkeinginan dan 

bertujuan untuk terllibat dalam suatu transaksi secara online melalui berbagai social 

media yang saat ini berkembang pesat dengan menawarkan berbagai macam 

penjualan.[1] 

Pada penelitian ini memiliki kecenderungan untuk memperhatikan kenyamanan dan   

sadar   dengan   penghematan waktu   ketika   berbelanja   (M=3,21), Selain   itu 

responden tersebut cenderung untuk menikmati berbelanja  pakaian  (M=3,04)  dan  

yakin  dengan kemampuan   belanja   yang   dimiliki   (m=3,09). Ketika melakukan 

pembelian (M=2,35) dalam suatu toko memiliki responden yang kecil pada suatu merk. 

Pada penelitian   ini yang dapat diolah  sebanyak 197 subjek dan yang tidak dapat 

diolah sebanyak 208 subjek, dimana analisa regresi  berganda sangat sensitif  

terhadap  outliers  (Pallant,  2007) karena disebabkan oleh data 208 terdapat outliers.  

Hasil tersebut   dapat   dilihat   dari   nilai   kritis   yang ditunjukan  pada  penelitian  

ini  sebesar  24,758 sedangkan untuk 7 variabel seharusnya memiliki nilai  kritis  

sebesar  24,32,  oleh  sebab  itu  peneliti memutuskan untuk menghapus beberapa 

subjek yang  termasuk  pada outliers sehingga diperoleh subjek yang dapat dianalisis 

sebesar 197 subjek. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa model regresi 

ini secara   signifikan   mempengaruhi   kemampuan untuk   memprediksikan   

hasil   dari   variable tersebut,   dimana  dalam   penelitian   ini   adalah orientasi  

belanja  dan  intensi  pembelian  secara online. Intensi pembelian secara online 

merupakan hasil dari orientasi belanja convenience/time consciousness yang memiliki 

nilai signifikan dalam penelitian ini dan mempunyai kecenderungan yang besar pada 

responden terhadap orientasi belanja convinience/time  consciousness.[1] 

 

 

 



Kesimpulan 

 Perekonomian dipengaruhi teknologi internet yang sangat berkembang dan mempunyai 

pengaruh besar. Bisnis Online melalui media sosial sebagai salah satu dari E-Commerce yang 

mempunyai  peluang bisnis yang baru dan berdampak besar terhadap orientasi belanja. Dasar 

pemikiran dari orientasi berbelanja adalah individu yang memiliki orentasi berbelanja yang 

berbeda akan menunjukkan karateristik dan perilaku yang berbeda (Gehrt dan Shim, 1998). 

Komponen kogntif perilaku individu yang spesifik adalah intensi pembelian individu terkait 

dengan adanya perilaku tentang bagaimana individu berkeinginan untuk membeli produk secara 

spesifik (Kwek, dkk, 2010). Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa model 

regresi ini secara   signifikan   mempengaruhi   kemampuan untuk   memprediksikan   

hasil   dari   variable tersebut,   dimana  dalam   penelitian   ini   adalah orientasi  belanja  

dan  intensi  pembelian  secara online. Efek yang signifikan terhadap intensi pembelian 

secara online merupakan hasil dari orientasi belanja convenience/time consciousness.  
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