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Abstract 

The rapid development of technology information, especially internet, has changed 

people in all around the world becoming society of information. This development has 

changed public’s behaviour in term of shopping from the real market to the virtual market.  A 

change in the way of shopping is affected by the increasing of internet user in the society 

especially women workers in the private sector. Typically, this is started from searching for 

information on the internet because of the demands of the job and the need of information, 

thus this community will discover the information related to online shopping. Furthermore, 

the use of online shopping as an expenditures medium is driven by the numerous presence of 

advertisements, therefore it develops a lifestyle of using online shopping in women who are 

working in the private sector. 

This qualitative study was carried out to reveal the information seeking behavior for 

online shopping in women who are working in private sector by using (internet / Online 

shpping) as the media. Moreover, This study used the Everyday Life Information Seeking 

(ELIS) theory which means understanding this text within the scope of finding information 

related to a product and lifestyle developed by the community through  advertisement.  

This study exhibits two typologies of customer, first is the Selective Online Shopping 

Behavior, which tends to seek the information about a product beforehand and compare with 

the others, this typology of costumer is also affected by advertisement and will seek the 

information in advance related to advertisement placed on an online shopping. On the other 

hand, the second typology of customer, the non selective online shopping behavior tends to 

buy the first seen item and which is certainly becoming a trend at the moment, extremely 

influenced by the advertisement, therefore once an advertisement is presented, one will 

directly purchase the item without much consideration and tend to have a behavior which 

aims to a self-existence (would like to be paid attention) and would like to be a trend-centre 

in their socialization neighborhoods.  

Kata Kunci: Information seeking behavior, lifestyle, online shopping, Selektive Online 

Shopping Behavior and Non Selektive Online Shopping Behavior 
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Abstrak 

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat khususnya internet telah 

mengubah masyarakat di segala penjuru dunia menjadi masyarakat informasi. 

Perkembangan ini telah mengubah perilaku masyarakat dalam berbelanja dari pasar yang 

riil ke pasar virtual.  Perpindahan cara berbelanja ini dipengaruhi oleh meningkatnya 

pengguna internet di kalangan masyarakat khususnya wanita pekerja di sektor swasta. 

Bermula dari pencarian informasi di internet karena tuntutan pekerjaan dan kebutuhan akan 

informasi sehingga wanita yang bekerja di sektor swasta ini menemukan informasi tentang 

online shopping. Penggunaan online shopping sebagai media belanja di dorong dengan 

adanya iklan yang banyak bermunculan sehingga berkembanglah gaya hidup wanita yang 

bekerja di sektor  dalam menggunakan online shopping.   

Studi kualitatif pada studi ini berusaha mengungkap perilaku penemuan informasi 

untuk berbelanja online pada wanita bekerja di sektor swasta dalam menggunakan online 

shopping sebagai medianya. Studi ini menggunakan teori Everyday Life Information Seeking 

(ELIS) yang berarti memahami teks ini dalam ruang lingkup penemuan informasi tentang 

suatu produk dan gaya hidup yang dikembangkan wanita yang bekerja di sektor swasta 

melalui iklan. 

Studi ini menghasilkan dua tipologi pembeli yang pertama adalah Selektive Online 

Shopping Behavior, cenderung mencari informasi terlebih dahulu tentang suatu produk dan 

membanding-bandingkan dengan yang lainnya, terpengaruh oleh iklan namun mencari 

informasi lebih lanjut tentang iklan yang dipasang oleh sebuah online shopping, cenderung 

digunakan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, sedangkan Non Selektive Online Shopping 

Behavior cenderung membeli barang yang pertama kali dilihat dan disukai dan yang 

tentunya sedang menjadi tren pada saat ini, sangat terpengaruh oleh iklan sehingga ketika 

ada iklan langsung membeli tanpa berpikir panjang dan cenderung melakukan perilaku yang 

mengarah kepada eksistensi diri (ingin diperhatikan) ingin menjadi trensetter di lingkungan 

bergaulnya. 

 

Kata Kunci: perilaku penemuan informasi, gaya hidup, online shopping, Selektive Online 

Shopping Behavior dan Non Selektive Online Shopping Behavior. 

 

 

Pendahuluan 

Internet tidak lagi menjadi hal yang langka di kalangan masyarakat bahkan di 

seluruh dunia. Mereka membutuhkan internet setiap harinya untuk melakukan banyak 

hal terutama untuk pencarian informasi. Semakin majunya perkembangan teknologi 

maka manusia pun mengikuti kemajuan teknologi tersebut. Munculnya internet 

memberikan kemudahan bagi siapa saja yang menggunakannya. Hanya dengan duduk 

manis di depan komputer yang dilengkapi dengan jaringan internet maka kita dapat 

melihat dunia, melihat informasi yang terbaru, berita-berita yang terjadi hari ini 

bahkan kita dapat bersosialisasi dengan orang yang ada di negara lain.Berdasarkan 

data dari www.internetworldstats.com pengguna internet di Indonesia mencapai 30 

juta jiwa atau 12,3% dari populasi di Indonesia di tahun 2010 dan menurut tabloid 

online Indonesia Finance Today hari Rabu tanggal 20 Januari 2011, pengguna 

internet tahun 2011 di Indonesia diprediksi naik sekitar 10% menjadi 50 juta orang 

http://www.internetworldstats.com/
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dari tahun lalu. Kenaikan ini terutama didorong dari tren penggunaan internet melalui 

telepon selular (smartphone). Penggunaan internet di dunia berpengaruh terhadap 

penggunaan internet di negara berkembang tidak terkecuali di Indonesia. 

Penggunaan internet yang semakin berkembang ini dipicu karena masyarakat 

membutuhkan banyak informasi. Informasi yang mereka butuhkan sangatlah 

beragam, dari berita, artikel, email, atau pun jejaring sosial. Dan setiap harinya, 

masyarakat selalu membutuhkan informasi. Pencarian informasi dengan internet ini 

digemari karena masyarakat dapat mencari informasi secara cepat sesuai dengan apa 

yang mereka butuhkan. Tidak dipungkiri bahwa manusia merupakan masyarakat 

informasi karena sejak tahun 1970-an merujuk pada berbagai perubahan sosial dan 

ekonomi yang terkait dengan meningkatnya dampak dan peran teknologi informasi. 

Pencarian informasi di internet ini sudah menjadi pola hidup banyak orang. Hal ini 

bukti bahwa masyarakat di era ini sudah tidak dapat terpisahkan dengan internet atau 

dapat disebut dengan masyarakat informasi. Mereka membutuhkan informasi terus 

menerus dan tentunya informasi yang disediakan diharapkan selalu update. 

Kemajuan informasi yang semakin pesat dan penggunaan internet yang 

semakin meningkat memunculkan banyak perubahan pada masyarakat yang 

berpikiran serba praktis. Mereka pun menginginkan informasi yang cepat bahkan hal 

ini membentuk pola pikir mereka. Karena hal ini maka banyak juga bermunculan 

layanan-layanan jasa online seperti pemesanan tiket pesawat online, pemesanan tiket 

kereta api online, pemesanan hotel online, informasi tentang tempat wisata dan 

fasilitasnya, blog yang menyajikan banyak artikel yang dibutuhkan, dan yang 

sekarang sedang marak adalah online shopping. Kemunculan-kemunculan informasi 

jasa online ini menambah ketergantungan masyarakat pada internet karena semua 

semakin dimudahkan dan masyarakat semakin dimanjakan dengan kemunculan jasa 

informasi online ini. Kemunculan online shopping ini cukup dibilang baru di 

Indonesia walaupun pada kenyataannya di negara maju online shopping sudah 

berjalan lama. 

Kemunculan online shopping ini akibat dari majunya teknologi informasi. 

Banyak pihak-pihak yang memanfaatkan kemajuan ini untuk bidang usaha. Online 

shopping ini muncul akibat dari masyarakat yang menginginkan kemudahan. Hal ini 

membuat teknologi semakin berkembang. Dan pada kenyataannya online shopping 

memang digemari oleh masyarakat. Dari pencarian informasi yang mereka butuhkan 

ternyata mereka menemukan penjualan produk melalui online ini. Banyak juga iklan-

iklan yang menyajikan produk-produk yang menggiurkan masyarakat dan tentunya 

dikemas dengan sangat menarik. Berwarna-warni dan penuh dengan corak bahkan 

gambar-gambar tersebut bisa bergerak, diperbesar dan diperkecil. Pembeliannya juga 

melalui online bisa langsung pesan di situsnya dengan memilih barang yang 

diinginkan, memesan melalui email atau chat (berkomunikasi) dengan penjual/ 

customer service online shopping tersebut. Pembayaran juga dapat dilakukan dengan 

mentransfer bahkan ada situs-situs yang sudah dapat melakukan pembayaran dengan 

kartu kredit atau ebay. Di negara maju tentunya sudah lebih baik dalam pengelolaan 

dan pelayanan online shopping meskipun demikian di Indonesia sendiri tidak kalah 
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bagusnya dengan di negara maju. Banyak situs yang dapat dikunjungi seperti 

www.amazon.com, www.bukabuku.com, www.gilabuku.com, www.gotosovie.com, 

www.barangbaru.com, dan masih banyak yang lainnya. 

Berbelanja online atau online shopping ini sebenarnya sudah ada sejak 

pertengahan tahun 1990an (Na Li dan Ping Zang: 509). Tetapi pada saat itu hanya 

negara maju yang sudah ada, sedangkan negara berkembang masih belum mengenal 

online shopping karena pada waktu itu internet juga masih menjadi suatu hal yang 

langka. Semua masih serba manual. Tetapi untuk sekarang ini online shopping sudah 

menjadi gaya hidup. Dengan kemudahan yang ada, online shopping semakin 

digemari oleh berbagai kalangan. Bahkan di negara maju, online shopping ini sudah 

menjadi hal yang biasa. Terutama di kota Surabaya yang memang kota besar kedua 

dan masyarakatnya sangat sibuk dengan pekerjaannya. Mereka tidak sempat datang 

ke sebuah toko hanya untuk membeli sebuah barang. Bahkan hanya untuk membeli 

makan siang mereka juga menggunakan jasa ini. Kepercayaan dan kenyamanan para 

konsumen ini di dukung dengan service yang memuaskan dari pemilik bisnis online 

shop. Sedangkan di negara berkembang contohnya Indonesia, online shop memang 

sudah banyak diminati tetapi kepercayaan konsumen sendiri masih belum sepenuhnya 

karena di Indonesia banyak penipuan dan mengamanannya pun masih kurang. Tetapi 

masih banyak pemilik online shop yang jujur dan memberikan service yang 

memuaskan. Bedanya konsumen di negara berkembang seperti Indonesia harus lebih 

berhati-hati dalam pemilihan online shop. Walaupun demikian, di Indonesia sendiri 

banyak masyarakat yang percaya kepada online shop. Konsumen yang percaya 

kepada online shop sebenarnya sudah banyak sekali dan kepercayaan ini hampir 

terjadi di semua kalangan baik mahasiswa, ibu rumah tangga, bahkan orang-orang 

yang sudah bekerja. Sebenarnya online shopping ini lebih menguntungkan bagi orang 

yang sudah bekerja karena mereka sibuk dan tidak sempat pergi untuk belanja sebuah 

barang. Apalagi ditunjang dengan adanya internet. Saat ini semua perkerjaan yang 

ada di kantor atau yang ada di lapangan sekalipun sangat membutuhkan internet jadi 

mereka dapat dengan mudah untuk mengaksesnya. 

Sebenarnya kegiatan belanja identik dengan wanita walaupun tidak menutup 

kemungkinan laki-laki juga senang berbelanja tetapi wanita lebih konsumtif dan 

mudah tergiur. Apalagi dengan adanya sale, maka kaum wanita rela berebut untuk 

mendapatkan barang-barang yang sale tersebut. Bahkan seringkali kaum wanita 

berbelanja barang yang sebenarnya tidak mereka perlukan. Hal itu sering dilakukan 

karena banyak faktor seperti kesenangan, mengikuti trend, perasaan ingin memiliki 

dan kepuasan. Tidak hanya itu saja terkadang para wanita menjadikan belanja sebagai 

kewajiban bahkan rutinitas yang harus dijalani dan apabila tidak melakukannya ada 

sesuatu yang kurang. Mereka bahkan rela meluangkan waktu khusus untuk 

berbelanja. Mereka juga selalu mencari sesuatu yang baru dan hal itu menambah 

semangat mereka untuk berbelanja. Ditambah lagi saat ini sudah ada kartu kredit 

yang menawarkan banyak sekali kemudahan. Apabila uang di dompet sudah habis, 

mereka dapat menggunakan kartu kredit untuk membayar. Fasilitas ini yang 

menambah kegilaan kaum wanita untuk berbelanja. Tetapi dari kegemaran belanja 

http://www.amazon.com/
http://www.bukabuku.com/
http://www.gilabuku.com/
http://www.gotosovie.com/
http://www.barangbaru.com/
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tersebut, ada kendala yang dapat membuat kaum wanita sulit untuk meluangkan 

waktu. Hal ini sering dialami pada wanita yang bekerja, apalagi kalau mereka bekerja 

dari hari Senin hingga Sabtu. Waktu mereka dihabiskan hanya di kantor saja dengan 

pekerjaan yang menumpuk. Terutama wanita yang bekerja di sektor swasta yang 

memang dituntut untuk selalu berada di dalam kantor selama sembilan jam. Mereka 

tidak sempat keluar untuk berbelanja ketika jam kerja. Online shopping ini membantu 

mereka dalam berbelanja. Memang tidak semua ada di online shopping tetapi 

setidaknya online shopping membantu mereka untuk memenuhi keinginan untuk 

belanja baik itu untuk kebutuhan sehari-hari atau pun hanya untuk memenuhi 

keinginan mereka untuk dapat berbelanja setiap waktu tanpa harus meninggalkan 

rutinitas pekerjaan. Beda dengan ibu rumah tangga misalnya, mereka masih bisa 

meluangkan waktu mereka untuk berbelanja karena waktu mereka sangatlah 

fleksibel.  

Permasalahan inilah yang mengakibatkan munculnya online shopping. Online 

shopping menawarkan kemudahan-kemudahan yang ada. Konsumen pun dimanjakan 

dengan adanya online shop ini. Kemunculan online shop ini memberikan udara segar 

bagi para wanita yang sibuk dengan rutinitas di kantor. Ketika mereka tidak memiliki 

waktu untuk mengunjungi deretan toko, mereka dapat mengunjungi situs-situs online 

shop melalui internet. Hanya dengan mencari, memilih dan membayarnya maka 

barang akan datang dalam beberapa hari tanpa harus capek mengelilingi mall. 

Kemudahan ini yang menjadikan para wanita pekerja di sektor swasta menjadi manja 

dan tentunya ketagihan apabila mereka mendapatkan kepuasan dalam berbelanja 

online. Online shop menawarkan banyak barang yang kita butuhkan. Ingin membeli 

baju atau tas online shop menyediakan, buku juga ada, penjual makanan pun saat ini 

mengembangkan bisnisnya melalui online shop. Tidak hanya itu saja, penjualan 

hewan pun dapat dilakukan melalui internet. Yang pasti untuk saat ini banyak sekali 

yang dijual melalui online shop. 

Kemunculan online shop ini adalah akibat dari perkembangan teknologi yang 

pesat dan tentu saja ditunjang dengan adanya internet. Banyak pembaharuan di segala 

bidang. Hampir di setiap tempat kerja sudah menggunakan internet semua serba 

komputerisasi. Apalagi di perusahaan-perusahaan besar dan tentunya perusahaan 

asing. Seharusnya di setiap organisasi pun harus dapat mengimbangi perkembangan 

teknologi yang ada saat ini karena apabila tidak mengikuti perkembangan maka tidak 

menutup kemungkinan akan ditinggalkan oleh masyarakat. Maka dari itu diharapkan 

semua perusahaan atau organisasi penyedia informasi ikut perkembangan teknologi 

saat ini yang semakin canggih. Dan sebagai penyedia informasi sudah seharusnya 

beradaptasi dengan teknologi yang semakin maju karena semakin lama banyak 

tuntutan dari masyarakat yang sebagian besar memang sudah mengenal internet dan 

selalu dimudahkan dengan perkembangan teknologi ini. Tuntutan inilah yang harus 

diwaspadai oleh perusahaan atau organisasi penyedia informasi dan sangat 

diharapkan mengikuti perkembangan teknologi.  
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Pertanyaan Peneliti 

 Pada studi ini ada tiga pertanyaan penelitian diantaranya: 1. Bagaimana 

perilaku berbelanja “Online” wanita bekerja di sektor swasta?; 2. Bagaimana perilaku 

pencarian informasi untuk kepentingan berbelanja online serta gaya hidup yang 

dikembangkan wanita berkerja di sektor swasta dalam menggunakan online 

shopping?; 3. Bagaimana tipe-tipe perilaku berbelanja online di kalangan wanita 

bekerja di sektor swasta? 

 

Perilaku Berbelanja “Online” dan Teori Tentang Perilaku Penemuan Informasi 

sehari-hari ( Everyday Life Information Seeking/ ELIS) 

Internet sudah menjangkau semua aspek kehidupan dan dengan 

perkembangannya yang semakin pesat menimbulkan ketergantungan. Manusia jadi 

lebih menggantungkan diri dengan internet. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan 

mengakses internet dari mencari informasi sampai kesenangan. Pekembangan 

teknologi ini menjadikan masyarakat berubah menjadi masyarakat informasi. 

Masyarakat informasi adalah sebuah konsep luas yang mulai digunakan sejak tahun 

1970-an untuk merujuk pada berbagai perubahan sosial dan ekonomi yang terkait 

dengan meningkatnya dampak dan peranan teknologi informasi. Konsep ini 

menonjolkan peran yang dimainkan oleh teknologi informasi tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari, mulai di tempat kerja, perjalanan dan sarana hiburan yang 

tersedia (Castells: 2000). Masyarakat informasi ini merupakan masyarakat yang 

terus-menerus membutuhkan banyak informasi (kebutuhan informasi tinggi) serta 

penggunaan teknologi informasi dalam kegiatannya juga sangat tinggi yaitu 

penggunaan internet.  

Semakin lama internet tidak hanya memberikan informasi saja tetapi internet 

dipergunakan untuk mencari uang. Dan yang paling berkembang saat ini adalah jual 

beli melalui media internet yang dilakukan secara online. Tidak disangka 

perkembangan ini membuat ketertarikan tersendiri pada masyarakat. Memang tidak 

semua orang percaya dengan transaksi jual beli online tersebut. Tetapi hal ini semakin 

lama akan menjadi biasa. Di negara maju, transaksi jual beli online atau dapat kita 

sebut online shop sudah biasa. Mereka sering berbelanja melalui internet terlebih lagi 

online shop yang ada di negara maju bisa dipercaya. Berbeda dengan di Negara 

Indonesia, masyarakat di Negara Indonesia suka membeli kebutuhan mereka dengan 

mendatangi penjualnya dan bisa memilih barang yang diinginkan bahkan ada yang 

bisa menawar. Mereka pun akan merasa puas apabila mereka dapat melihat wujud 

suatu barang sebelum membeli. Tetapi pada kenyataannya dan sejalan dengan 

perkembangan internet, kemunculan online shop juga tidak bisa dipungkiri. Mau 

tidak mau masyarakat pun ikut terjun ke dalam perkembangan ini. 

Pada mulanya para wanita ini menggunakan internet untuk mencari informasi. 

Informasi yang mereka cari sangatlah beragam, dari informasi untuk pekerjaan 

mereka, membaca berita atau artikel, atau bisa juga menulis di blog dan tentunya 

social networking. Dari kegiatan tersebut, mereka pun jadi tau bahwa online shop 



 7 

sudah menjamur. Kejadian ini mendorong mereka untuk mencoba bertransaksi secara 

online. Terlebih lagi online shop menyajikan iklan yang sangat menarik, penuh 

dengan gambar, warna yang cerah, model yang bagus dan biasanya harga pun lebih 

murah dari pada kalau berbelanja di tokonya. Contohnya toko buku online, harga 

buku yang ada di online shop lebih murah dari pada beli di toko, dan pembeli dapat 

juga melihat sinopsis dari buku tersebut bahkan dicantumkan ukuran buku dan 

ketebalannya. Penjual toko buku ini membuat para pembelinya seperti sedang berada 

di toko yang sebenarnya bedanya pembeli tidak dapat menyentuh wujud dari barang 

tersebut ditambah lagi diskon yang diberikan juga banyak karena para penjual online 

shop ini langsung bekerjasama dengan penerbitnya. Ini adalah strategi para penjual 

online shop agar diminati oleh banyak orang. Hal inilah yang memicu para wanita 

yang bekerja di sektor swasta untuk menggunakan fasilitas online shop. Sekali 

mencoba mereka akan ketagihan dan hal tersebut yang membuat mereka mencari-cari 

informasi online shop lainnya.  

Faktor-faktor yang membentuk penguasaan kehidupan adalah cara individu 

memfokuskan pandangan pada situasi masalah dan penemuan informasi untuk 

mempermudah penyelesaian masalah. Dengan menentukan orientasi ini, tipologi 

penguasaan hidup dapat menjadi sketsa. Spesifikasi ini dibuat dengan dua dimensi 

analisis yang terpusat menggambarkan kualitas perilaku penyelesaian masalah. 

Sedangkan orientasi afektif merujuk pada yang sebaliknya: sarat dengan emosional 

dan reaksi tidak terduga untuk isu-isu. Dimensi kedua, optimis melawan pesimis, 

menggambarkan harapan terhadap pemecahan permasalahan. Dimensi ini muncul 

pada 4 kelas yaitu: (1) Unreserved optimism (tidak ada kegagalan yang diharapkan 

dalam pemecahan masalah), (2) Reserved optimism (mengantisipasi beberapa 

kegagalan), (3) Reserved pessimism (mengantisipasi kegagalan), dan (4) Unreserved 

pessimism (kegagalan dipandang tidak dapat dihindari). Tabulasi silang pada dimensi 

ini menghasilkan empat tipe ideal penguasaan hidup dengan dampak pada perilaku 

penemuan informasi (Savolainen, 1995: 265). Empat tipe perilaku penemuan 

informasi menurut Reijo Savolainen ini (Savolainen: 265), yaitu 1. Optimistic-

cognitive mastery of life adalah karakteristik dengan kepercayaan yang kuat 

mendapatkan hasil untuk pemecahan masalah. Orang-orang tipe optimistic-cognitive 

mastery of life percaya banyak permasalahan dapat dipecahkan dengan fokus pada 

analisis yang rinci, hasil seleksinya kebanyakan instrumen yang efektif 

disumbangkan untuk solusi yang optimal sebuah permasalahan. Karena permasalahan 

terkandung sebagai kognitif sistematik pencarian informasi dari sumber dan saluran 

yang berbeda sangat diperlukan. 2. Pessimistic- cognitive mastery of life berbeda dari 

optimistic-cognitive mastery of life tujuan dari pemecahan masalah diatur dengan 

cara yang kurang ambisius; kemungkinan penyelesaian masalahnya mungkin tidak 

dapat diterima dengan optimal. 3. Defensive- affective mastery of life didasarkan 

pada tampilan yang optimis mengenai kemampuan memecahkan masalah; pada 

pemecahan masalah dan faktor efektif pencarian informasi mendominasi. Kenyataan 

ini bahawa individu dapat menghindari situasi yang menyiratkan resiko kegagalan 

atau mudah jatuh dalam angan-angan bukannya pertimbangan realistis. 4. 
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Pessimistic-affective mastery of life penguasaan kehidupan dari pesimistic-afektif 

dapat ditetapkan dalam “pembelajaran tak tertolong”. Seseorang tidak dapat 

mengandalkan kemampuannya untuk memecahkan persoalan-persoalan sehari-hari, 

tetapi mengadopsi sebuah strategi untuk menghindari upaya-upaya sistematis untuk 

meningkatkan situasinya. Pergerakan dari hari ke hari dan mencari kesenangan instan 

adalah karakteristik dari tipe ideal penguasaan kehidupan. Pencarian informasi tidak 

memainkan peranan penting disini karena reaksi-reaksi emosional dan pandangan 

singkat mendominasi perilaku pemecahan masalah. 

 

Gaya Hidup dan Budaya Konsumtif Wanita Bekerja di Sektor Swasta Dalam 

Menggunakan dan Mengakses Online Shopping. 

 

Gaya hidup mencakup sekumpulan kebiasaan, pandangan dan pola-pola respon 

terhadap hidup, terutama perlengkapan untuk hidup. Cara berpakaian, cara bekerja, 

konsumsi, termasuk pilihan berbelanja, bagaimana individu mengisi kesehariannya 

merupakan unsur-unsur yang membentuk gaya hidup. Gaya hidup dipengaruhi oleh 

keterlibatan seseorang dalam kelompok sosial, dari seringnya berinteraksi dalam 

menanggapi berbagai stimulus di sana (Adlin (ed.), 2006:36-39).  

Individu modern dalam budaya konsumen  itu disadarkan bahwa dia tidak 

hanya berbicara dengan busananya, tetapi dengan rumahnya, perabotannya, dekorasi, 

mobil dan berbagai aktifitas lain yang harus dipahami dan diklasifikasikan dalam 

kaitannya dengan kehadiran serta tidak adanya selera. Keasyikan dengan pembiasaan 

suatu gaya hidup dan kesadaran diri yang stalistik tidak hanya ditemukan di kalangan 

generasi muda dan orang-orang kaya; publisitas budaya konsumen menegaskan 

bahwa kita semua memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan diri serta 

ekspresi diri berapa pun usia serta dari kelas mana pun kita. Ini adalah dunia untuk 

pria dan wanita yang mencari hubungan dan pengalaman yang baru dan yang terbaru, 

yang memiliki rasa petualangan dan mengambil resiko untuk meneliti berbagai 

pilihan hidup yang ada, yang menyadari bahwa mereka hanya memiliki satu 

kehidupan yang harus dihidupi dan harus bekerja keras untuk menikmati, mengalami 

dan mengekspresikannya (Winship, 1983, Featherstone dan Hepworth, 1983 dalam 

Posmodernisme dan Budaya Konsumen 2008:205-206). 

Menurut Piliang (dalam: Adlin (ed.), 2006:81), beberapa sifat umum dari gaya hidup 

adalah 1.Gaya hidup sebagai sebuah pola, yaitu sesuatu yang dilakukan atau tampil 

secara berulang-ulang; 2.Mempunyai massa atau pengikut sehingga tidak ada gaya 

hidup yang  sifatnya personal; 3. Mempunyai daur hidup (life cicle), artinya ada 

massa kelahiran, tumbuh, puncak, surut dan mati. Gaya hidup dibentuk, diubah, 

dikembangkan sebagai hasil dari interaksi antara disposisi habitus dengan batas serta 

berbagai kemungkinan realitas. 

Gaya hidup yang dikembangkan oleh wanita bekerja di sektor swasta juga 

dipengaruhi oleh iklan. Iklan yang ditampilkan dapat membius para wanita sehingga 

mereka rela untuk mengeluarkan uang mereka guna membeli barang-barang yang 

mereka lihat. Ditambah lagi iklan menampilkan gambar yang menarik semua orang 
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yang melihatnya. Dengan dibuat sedemikian rupa sehingga iklan tampak bagus. Iklan 

di online shopping juga menawarkan produk yang menggiurkan wanita yang bekerja 

di sektor swasta karena selain menampilkan produk yang baik dilengkapi dengan 

deskripsi produk serta ditampilkannya pula model yang sedang menggunakan sebuah 

produk seperti baju atau tas atau asesoris. Model itu pun dibuat secantik dan 

semenarik mungkin serta terlihat berkualitas dan mewah karena hal tersebut didukung 

oleh teknologi yang canggih dan yang mampu menampilkan suatu produk yang pada 

realitanya mungkin kurang baik kemudian menjadi terkesan baik dengan 

pencahayaan yang maksimal. Iklan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

diartikan berita atau pesan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik 

pada barang dan jasa yang ditawarkan. Dari definisi tersebut terdapat beberapa 

komponen utama dalam sebuah iklan yaitu “mendorong dan membujuk”, dengan kata 

lain sebuah iklan harus memiliki sifat persuasi. Komponen lain dari sebuah iklan 

adalah barang dan jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu iklan harus dibuat semenarik 

mungkin agar memikat para pembelinya termasuk para wanita yang bekerja di sektor 

swasta. 

Iklan merupakan salah satu yang mendorong adanya gaya hidup berbelanja. 

Dan tentu saja penemuan iklan dimulai dengan pencarian informasi di internet oleh 

wanita bekerja di sektor swasta. Sehingga dari pencarian informasi ini, wanita yang 

bekerja di sektor swasta dapat melihat-lihat hal-hal menarik dari sebuah produk dan 

menimbulkan keinginan untuk berbelanja. Dari sinilah gaya hidup wanita yang 

bekerja di sektor swasta dapat terbentuk. 

 

Tipe Perilaku Berbelanja Online di Kalangan Wanita Bekerja di Sektor Swasta. 

Konsumen tentunya ingin mendapatkan produk dan jasa serta pemuas 

kebutuhan yang dapat memenuhi  kebutuhan hidup mereka. Banyak konsumen di 

Indonesia yang menjadi masyarakat konsumsi tinggi dalam membeli barang/ produk 

bahkan sampai ada yang membeli suatu produk sampai ke luar negeri hanya untuk 

mendapatkan produk tersebut, itulah sebagian besar masyarakat yang mempunyai 

dana lebih yang berperilaku sedemikian rupa, tetapi ada juga masyarakat yang biasa-

biasa saja, mereka membeli produk cukup di dalam negeri, membeli barang 

disesuaikan dengan kebutuhan hidup dari dana yang dimiliki dan juga mencari 

produk yang walaupun harganya murah tetapi dapat mencukupi kebutuhan mereka 

(Setiadi 2010: 351-352). Tetapi bagi masyarakat yang memang konsumtif mereka 

tidak akan pikir panjang lagi untuk membeli sebuah barang yang mungkin sebenarnya 

tidak mereka butuhkan tetapi mereka sangat ingin memiliki barang tersebut. Hal 

tersebut membuat mereka sangat puas apabila memiliki barang yang mereka 

inginkan. Terlebih lagi para wanita yang terkadang membeli barang hanya untuk 

kesenangan mereka (pleasure). Mereka akan membeli terus menerus sebuah barang 

untuk memenuhi hasrat mereka. Ada perasaan lega dan perasaan puas yang dirasakan 

apabila mereka membeli barang yang mereka inginkan. Tetapi ada juga masyarakat 

yang memilih dengan detail apa yang mereka inginkan misalnya harus bermerk, 
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harga tidak jadi masalah. Ada juga yang senang membeli barang yang murah tetapi 

dengan kualitas yang bagus dan ada pula yang akan membeli sebuah produk tanpa 

melihat harga. 

Perubahan-perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil akibat dari adanya 

pengalaman. Perubahan-perubahan yang terjadi dapat bersifat permanen maupun 

kontemporer. Hasil dari pembelajaran ini akan memberikan tanggapan tertentu dari 

konsumen sesuai dengan bentuk rangsangan yang diterimanya. Perilaku yang 

kelihatan terapi juga tidak kelihatan seperti sikap, kepribadian, dan faktor lainnya. 

Proses pembelajaran bagi konsumen terjadi pada pasca pembelian, yaitu ketika 

konsumen akan menaggapi rangsangan yang diterimanya dari produk yang 

dikonsumsi tersebut. Tanggapan ini bisa positif apabila rangsangan yang dirasakan 

mampu memenuhi atau melampaui harapannya dan sebaliknya akan berbalik negatif 

apabila rangsangan yang diterimanya tidak sesuai dengan harapannya. 

Tanggapan dan persepsi konsumen sangat dipengaruhi oleh pengalamannya di 

masa lalu. Apabila konsumen merasa puas, maka tanggapannya akan diperkuat secara 

positif dan ada kecenderungan tanggapan tersebut akan terulang dengan cara 

mengkonsumsinya kembali. Tetapi apabila konsumen merasa tidak puas, maka 

tanggapannya akan melemah dan cenderung untuk berpindah pada produk atau merek 

yang lebih mampu memenuhi harapannya. Jadi dalam setiap pembelian, konsumen 

akan selalu mempelajari sesuatu. 

Pada kenyataannya konsumen atau seorang yang konsumtif selalu 

membayangkan lebih dari apa yang mereka inginkan. Ketika mereka menginginkan 

sesuatu mereka membayangkan sesuatu yang berlebihan, berharap apa yang mereka 

beli dapat memuaskan hasrat mereka. Perilaku konsumen yang sangat konsumtif 

sebenarnya merupakan gaya hidup. Pemahaman dan pengetahuan mengenai gaya 

hidup konsumen itu sendiri penting untuk diketahui oleh para pemasar produk pada 

online shopping karena dapat membantu dalam menentukan cara menawarkan 

produk, inovasi produk, promosi dan sebagainya. Kategori-kategori gaya hidup 

disusun secara khusus oleh marketers berdasarkan pada perilaku pembelian. Dari para 

konsumen dan untuk tingkat yang lebih rendah, berdasarkan pada informasi 

psikografis seperti opini, minat dan aktivitas (Englis dan Solomon, 1995). Perbedaan 

gaya hidup dapat mempengaruhi perilaku membeli. Oleh karena itu, dapat dikatakan 

bahwa gaya hidup merupakan pola hidup sehari-hari yang ditunjukkannya dalam 

segala aktivitas yang tentu saja mempengaruhi perilaku seseorang, dan tentu saja 

mempengaruhi perilaku-perilaku konsumsinya.  

Menurut Lastovicka dan Joachimsthaler (1988), gaya hidup juga melukiskan 

keseluruhan pribadi yang ada dalam diri individu yang berinteraksi dengan 

lingkungannya, contohnya wanita yang berorientasi pada karier akan memilih 

pakaian, buku, majalah, komputer dan barang-barang lainnya yang berbeda dengan 

wanita yang berorientasi pada keluarga. Demikian pula mereka yang sudah meraih 

kesuksesan, tentu mempunyai cara-cara konsumsi yang berbeda dengan mereka yang 

baru mulai merintis. Oleh karena itu gaya hidup merupakan salah satu faktor internal 

individu yang merupakan interaksi antara minat, sistem nilai yang dianut oleh 
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individu yang bersangkutan, opini, karakteristik kepribadian dan aktivitas yang 

dicerminkan melalui tindakan individu yang bersangkutan dalam melakukan 

pemilihan produk, kriteria yang ideal dalam membeli produk, cara pengambilan sikap 

terhadap perubahan dan aktivitas sosial atau fisik yang dilakukan ( Kassarjian dan 

Sheffet dalam Kassarjian dan Robertson, 1995; Stanford International Research, 

1996). 

 

Metode dan Prosedur Penelitian 

 

Pendekatan dan Fokus Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian kualitatif 

ini dipilih untuk menunjukkan fenomena yang ada di lapangan. Penelitian kualitatif 

ini adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi 

yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini 

peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari 

pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell 

1998:15). Bogdan dan Taylor (Moleong 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi 

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.  

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti 

harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga dapat bertanya, 

menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian 

ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

 

Studi ini dalam pengumpulan data primer yaitu yang pertama adalah dengan 

menggunakan metode wawancara mendalam (in-depth interview). Wawancara 

mendalam ini dilakukan kepada semua informan, informasi digali sampai data-data 

yang di dapat dianggap “jenuh” oleh peneliti, data mengalami kejenuhan manakala 

variasi data yang diperoleh sama dengan data-data sebelumnya. 

Cara yang digunakan penulis untuk mendapatkan informan pada studi ini 

dilakukan melalui Purposive Sampling, cara ini dilakukan karena menilai bahwa 

orang yang sudah terpilih adalah pihak paling baik untuk dijadikan informan 

penelitian.  

Penulis harus menemukan 9 orang informan yang benar-benar memenuhi syarat 

untuk dijadikan penelitian dan dianggap valid. 

Studi ini di dalam menentukan dan memilih informan menggunakan kriteria yaitu: (1) 

Pengguna online shopping, (2) dalam enam bulan terakhir membeli produk online 

shopping, (3) wanita yang bekerja di sektor swasta. 

 Selain metode di atas, peneliti juga melakukan pengamatan terhadap para 

informan dalam berbelanja online. Pengamatan ini dilakukan di hari kerja pada waktu 
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para informan di tempat kerja sehingga didapatkan hasil yang valid. Metode lain yang 

digunakan adalah metode FGD (Focus Group Discussion), FGD dilakukan dengan 

melibatkan semua informan dan dihadiri oleh 4 orang. FGD dilakukan di tempat kerja 

peneliti, dalam kegiatan ini para informan berdiskusi terkait dengan perilaku 

informan dalam penggunaan online shopping untuk berbelanja. Ketiga metode 

tersebut digunakan karena peneliti dalam studi ini menggunakan penelitian kualitatif, 

sehingga data yang diperoleh tidak hanya dianalisis dan diinterpretasikan sesuai 

dengan kenyataan empiris, tetapi lebih pada bagaimana peneliti mengkaji dan 

memahami makna dan bebagai hal yang teramati. Alasan lain yang digunakan penulis 

menggunakan tiga metode atau disebut triangulasi ini untuk mendapatkan data yang 

valid dan realibel serta menguatkan data karena mampu untuk memberikan gambaran 

yang lebih lengkap (Daymon 2008: 153), karena jika menggunakan salah satu saja 

metode maka penulis tidak akan dapat melihat kebenaran dari realitas dari informan. 

Sedangkan untuk data sekunder didapatkan penulis melalui biro pusat statistik, 

vendor online shopping dan lain-lain. 

 

Analisis dan Intepretasi Data 

 

Perilaku Berbelanja “Online” Wanita Bekerja di Sektor Swasta Dipengaruhi 

oleh Pencarian Informasi 

Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi seluruh aspek kehidupan 

manusia yang ada di dunia. Hal ini diakibatkan dengan adanya internet yang 

merambah ke seluruh pelosok dunia. Dan kemunculannya pun mengubah seluruh 

penduduk dunia.  Internet membuat komunikasi tanpa batas, baik negara maupun 

budaya. Perkembangan internet semakin maju dengan layanan-layanannya yang terus 

bertambah (Supardi: 1). 

Layanan-layanan yang terdapat di internet sekarang sudah menjadi suatu 

kebutuhan bagi masyarakat. Contohnya email, berita, search engine, social 

networking dan lain-lain. Internet bahkan dipergunakan sebagai bisnis. Banyak 

transaksi jual beli dilakukan di internet. Dan yang terkenal adalah online shopping. 

Online shopping merupakan tempat berbelanja yang sangat efektif karena menghemat 

waktu, menghemat biaya dan sangat efisien juga dapat dilakukan dimana saja asalkan 

kita tersambung dengan internet. Dan tentu saja pengguna terbesar adalah para 

wanita. 

Perilaku konsumen menurut The American Marketing Association (dalam 

Kotler, 2000) mendefinisikan perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara 

afeksi  dan kognisi, perilaku dan lingkungannya dimana manusia melakukan kegiatan 

pertukaran dalam hidup mereka. Perilaku konsumen adalah dinamis, berarti bahwa 

perilaku seorang konsumen, grup konsumen, ataupun masyarakat luas selalu berubah 

dan bergerak sepanjang waktu ( Setiadi, 2010: 3). Konsumen pada studi ini adalah 

wanita yang bekerja di sektor swasta. Disini wanita yang bekerja di sektor swasta 

mempunyai perilaku dalam pembelian barang pada online shopping. Mereka 
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melakukan pertukaran atau transaksi jual beli di dunia maya. Perilaku ini muncul 

akibat dari kegiatan mereka setiap hari yang selalu terhubung dengan internet, 

sehingga setiap hari mereka selalu melakukan pencarian informasi. Dari perilaku 

pencarian informasi ini, para informan yang merupakan wanita yang bekerja di sektor 

swasta berubah menjadi seseorang yang senang berbelanja di dunia maya.  

Perilaku konsumen merupakan sebuah kegiatan yang sangat komplek tidak 

hanya sebagai sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, 

melainkan kegiatan yang diawali dengan memilih, mendapatkan, menggunakan, dan 

membuang produk dan jasa. Jika berbicara mengenai perilaku konsumen maka tidak 

akan terlepas dengan kegiatan berbelanja karena di dalam rangkaian perilaku 

konsumen terdapat kegiatan belanja yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan 

konsumsi, karena konsumsi sendiri memiliki makna sebagai kegiatan pemakaian 

barang dan jasa hasil industri (Kamus Bahasa Indonesia, 1991) yaitu sebuah kegiatan 

pemakaian barang dan jasa yang dijual pada online shopping untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. 

Dalam studi ini membahas bahwa para wanita yang bekerja di sektor swasta 

menyukai online shopping sebagai tempat berbelanja karena mudah dalam pencarian 

informasinya di internet, menghemat waktu, menghemat biaya (murah), praktis, 

menyenangkan, banyak diskon, dan tentunya bisa belanja kapan saja asal terhubung 

dengan internet.  

Kegiatan berbelanja online pada wanita yang bekerja di sektor swasta ini 

muncul karena pekerjaan mereka yang banyak menggunakan internet. Dari 

penggunaan internet ini, mereka banyak mencari informasi. Hal ini dilakukan oleh 

para wanita bekerja di sektor swasta setiap harinya. Dari kegiatan ini, mereka 

menemukan adanya online shopping. Awalnya mereka hanya melihat-lihat dan 

mencari informasi mengenai online shopping. Kemudian mereka mulai mencari 

produk apa saja yang ada di online shop, bagaimana cara menggunakannya, 

bagaimana prosedurnya dan lain-lain. Setelah mereka menemukan banyak informasi 

yang mereka searching dari internet dan memastikan bahwa online shopping mudah 

digunakan kemudian mereka mulai mencoba untuk berbelanja di online shopping. 

Keputusan para informan untuk mencoba berbelanja di online shopping ini 

karena adanya rasa penasaran, kemudian karena kesibukan kerja mereka tidak dapat 

berbelanja langsung di toko konvensional dan ketika mereka melihat iklan-iklan di 

online shop yang menarik kemudian memunculkan rasa ingin mencoba menggunakan 

online shopping tersebut. Iklan merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi 

keputusan wanita yang bekerja di sektor swasta untuk berbelanja online. Iklan 

bersifat persuasive yang menampilkan gambar yang menarik, warna yang menarik 

bahkan barang yang dijual terlihat menarik. Hal ini menjadikan wanita yang bekerja 

di sektor swasta tergiur untuk membeli.  

Menurut Savolainen (Savolainen: 265) perilaku pencarian informasi dalam 

teorinya Everyday Life Information Seeking (ELIS) mengemukakan bahwa ada 

empat tipe perilaku pencari informasi yaitu optimistic-cognitive mastery of life, 

pessimistic-cognitive mastery of life, defensive-affective mastery of life dan 
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pessimistic-affective mastery of life. Studi ini menemukan bahwa para wanita yang 

bekerja di sektor swasta lebih condong pada tipe perilaku pencari informasi 

optimistic-cognitive mastery of life karena memiliki karakteristik dengan 

kepercayaan yang kuat mendapatkan hasil untuk pemecahan masalah. Orang-orang 

tipe optimistic-cognitive mastery of life percaya banyak permasalahan dapat 

dipecahkan dengan fokus pada analisis yang rinci, hasil seleksinya kebanyakan 

instrumen yang efektif disumbangkan untuk solusi yang optimal sebuah 

permasalahan. Karena permasalahan terkandung sebagai kognitif sistematik 

pencarian informasi dari sumber dan saluran yang berbeda sangat diperlukan. Sumber 

dan saluran berbeda yang sangat diperlukan dicontohkan ketika mereka 

membandingkan harga dan juga produk serta kualitas produk dari satu online 

shopping ke online shopping yang lainnya. Sehingga para informan mendapatkan 

hasil yang sesuai dengan keinginan mereka.  

 

Iklan Mempengaruhi Gaya hidup Penggunaan Online Shopping pada Wanita 

Bekerja di Sektor Swasta 

  

Gaya hidup mencakup sekumpulan kebiasaan, pandangan dan pola-pola respon 

terhadap hidup, terutama perlengkapan untuk hidup. Cara berpakaian, cara bekerja, 

konsumsi, termasuk pilihan berbelanja, bagaimana individu mengisi kesehariannya 

merupakan unsur-unsur yang membentuk gaya hidup. Gaya hidup dipengaruhi oleh 

keterlibatan seseorang dalam kelompok sosial, dari seringnya berinteraksi dalam 

menanggapi berbagai stimulus di sana (Adlin (ed.), 2006:36-39). Sedangkan menurut 

Kotler (2002:192) gaya hidup merupakan sebuah pola hidup seseorang di dunia yang 

diekspresikan dalam aktivitas, minat dan opininya yang dimana nantinya gaya hidup 

menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya. Gaya hidup juga menggambarkan seluruh pola interaksi dan 

berinteraksi di dunia. Oleh karena itu belanja dapat diartikan sebagai gaya hidup yang 

dikenali dengan bagaimana orang menghabiskan waktunya (aktivitas), apa yang 

penting orang pertimbangkan pada lingkungan (minat), dan apa yang orang pikirkan 

tentang diri sendiri dan dunia di sekitar (opini). Sedangkan  menurut Minor dan 

Mowen (2002, p.282), gaya hidup menunjukkan bagaimana orang hidup, bagaimana 

membelanjakan uangnya dan bagaimana mengalokasikan waktu. Selain itu, gaya 

hidup menurut Suratno dan Rismiati (2001, p.174) gaya hidup adalah pola hidup 

seseorang dalam dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat 

dan pendapat yang bersangkutan. Gaya hidup mencerminkan keseluruhan  pribadi 

yang berinteraksi dengan lingkungan. Dengan melihat gaya hidup wanita yang 

bekerja di sektor swasta dalam kegiatan berbelanja di online shopping akan 

mengetahui perilaku berbelanja, perilaku pencarian informasi, uang  yang 

dialokasikan untuk belanja dan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh wanita yang 

bekerja di sektor swasta. Temuan data pada studi ini menunjukkan bahwa wanita 

yang bekerja di sektor swasta saat ini tidak dapat dipisahkan dengan teknologi 

informasi yaitu internet, penggunaan internet oleh wanita bekerja menjadi suatu 
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kebutuhan utama terutama untuk berkomunikasi, bekerja, dan mencari informasi 

tentang banyak hal termasuk online shopping. 

Dalam kajian cultural studies, sebuah aktivitas ekonomi dan sosial seringkali 

dipahami sebagai dua hal yang tak terpisahkan. Perilaku seseorang membeli, 

mengkonsumsi produk budaya dan memanfaatkannya, selain dipengaruhi berbagai 

faktor sosial: kelas, perbedaan usia, gender, dan lain-lain, yang tak kalah penting 

perilaku konsumsi acap kali juga dipengaruhi dan dibentuk oleh gaya hidup 

(Sugihartati, 2010: 43).  

David Chaney (2009: 40) mengemukakan bahwa gaya hidup telah menjadi ciri 

dalam dunia modern, sehingga masyarakat modern akan menggunakan  gaya hidup 

untuk menggambarkan tindakannya sendiri dan orang lain. Pada studi ini 

digambarkan bahwa kegiatan berbelanja yang dilakukan oleh wanita yang bekerja di 

sektor swasta menunjukkan bahwa mereka selalu update dalam pencarian informasi 

dan  mengikuti perkembangan jaman yang dimana saat ini berbelanja online sudah 

menjamur karena adanya perkembangan teknologi informasi. Sebagai orang yang 

mempunyai pendidikan dan mempunyai pekerjaan yang baik, wanita yang bekerja di 

sektor swasta ini mengikuti perkembangan teknologi informasi dan apa yang mereka 

dapatkan mereka coba gunakan sehingga belanja online menjadi sebuah gaya hidup 

karena mereka ingin mengikuti perkembangan teknologi informasi. 

Temuan data pada studi ini mengetahui bahwa tidak selalu ketika mempunyai 

waktu luang wanita yang bekerja di sektor swasta ini berbelanja di online shopping. 

Mereka akan berbelanja ketika mereka membutuhkan sesuatu yang harus dibeli atau 

terkadang ketika mereka sedang searching di online shopping dan ada produk yang 

menarik yang mereka lihat dan inginkan dan tentu saja ada uang maka mereka akan 

membelinya. Itu pun mereka melihat-lihat dulu apakah produk itu bagus dan cocok 

dengan mereka. Mereka akan mencari informasinya baru setelah itu mereka 

memutuskan untuk membeli. Hal ini dilakukan karena mereka mempunyai kebutuhan 

lain yang mendesak karena harus menabung untuk masa depan, untuk menikah dan 

keperluan lain. Tetapi temuan data di studi ini juga menunjukkan mereka akan 

kembali lagi ke online shopping langganan mereka, yang sudah dipercaya dan 

memang produknya bagus. Mereka akan selalu mencari informasi di online shop 

kepercayaan mereka dan setiap bulannya minimal sekali mereka akan berbelanja di 

online shopping yang menjadi favorit wanita yang bekerja di sektor swasta. 

Gaya hidup berbelanja di online shopping oleh wanita yang bekerja di sektor 

swasta banyak dipengaruhi oleh iklan yang banyak ditampilkan pada situs jejaring 

sosial dan website online shopping langganan mereka bahkan website online 

shopping yang pertama kali mereka akses, iklan pada situs jejaring sosial dan website 

online shopping langganan mereka ini menawarkan produk yang menggiurkan wanita 

bekerja di sektor swasta untuk membelinya karena selain menampilkan produk yang 

baik dilengkapi deskripsi produk, penampilan produk, kemudian ditampilkan pula 

model yang sedang menggunakan produk yang sedang dijual oleh online shopping 

tersebut, model yang ada dibuat oleh vendor secantik mungkin, seksi dan 

berpenampilan sangat menarik, barang yang digunakan oleh model tersebut juga 
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terlihat berkualitas dan mewah karena didukung oleh teknologi yang canggih yang 

mampu menampilkan suatu produk yang pada realitanya kurang baik terkesan baik 

dengan pencahayaan yang baik dapat terlihat baik. 

 

Tipe Perilaku Konsumsi Wanita Bekerja di Sektor Swasta 

 

Konsumsi adalah sebuah perilaku aktif dan kolektif, ia merupakan sebuah 

paksaan, sebuah moral, konsumsi adalah sebuah institusi. Ia adalah keseluruhan nilai, 

istilah ini berimplikasi sebagai fungsi integrasi kelompok dan integrasi  kontrol sosial 

(Baudrillard, 2011: 90-91). Masyarakat konsumsi juga merupakan masyarakat 

pembelajaran konsumsi, pelatihan sosial dalam konsumsi artinya sebuah cara baru 

dan spesifik bersosialisasi dalam hubungannya dengan munculnya kekuatan-kekuatan 

produktif baru dan restrukturisasi monopilistik sistem ekonomi pada produktivitas 

yang tinggi ( Baudrillard, 2011: 91). Pada penelitian Savolainen tentang everyday life 

information seeking (ELIS), diketahui bahwa model konsumsi yang ditunjukkan oleh 

guru dan pekerja industri sangatlah berbeda. Model konsumsi pada penelitian 

Savolainen tidak dibedakan hanya dengan konsumsi makanan dan baju saja. Seorang 

guru membutuhkan membeli buku, majalah dan surat kabar. Guru menghabiskan 

banyak uang mereka untuk membeli kebutuhan itu sedangkan pekerja industri tidak 

membutuhkan itu (Savolainen, 1995: 271). Studi ini juga menemukan bahwa wanita 

yang bekerja di sektor swasta memiliki tipe perilaku konsumsi yang rasional. Mereka 

mencari, memilih dan akhirnya memutuskan membeli dengan banyak pertimbangan 

yang matang. Bukan karena mereka tidak mempunyai uang tetapi mereka 

menggunakan uang tidak hanya untuk berbelanja saja tetapi mempergunakannya 

untuk kebutuhan lain yang lebih penting. Pada dasarnya wanita yang bekerja di sektor 

swasta tetap menyukai belanja tetapi mereka harus menahan diri untuk melakukan hal 

itu mengingat kebutuhan mereka tidaklah sedikit. 

Tipe perilaku wanita bekerja di sektor swasta yang rasional ini dibuktikan 

dengan pencarian informasi ketika mereka membuka online shopping, dan mereka 

memilih barang sesuai dengan kebutuhan. Mereka tidak berbelanja banyak hanya 

untuk memenuhi kebutuhan fashion mereka atau pergaulan mereka. Hal ini 

disebabkan karena kebutuhan mereka tidak hanya untuk berbelanja di online 

shopping saja tetapi mereka memiliki kebutuhan yang lebih penting dan pokok. 

Wanita yang bekerja di sektor swasta benar-benar selektif dalam memilih produk di 

online shopping.  

Pola yang dikembangkan oleh wanita yang bekerja di sektor swasta dalam 

berbelanja di online shopping adalah rasionalitas. Karena saat ini wanita yang bekerja 

di sektor swasta berkonsumsi untuk memenuhi kebutuhan (needs) bukan hanya 

pemenuhan hasrat (desire). Walaupun tidak dipungkiri pada kenyataannya 

pemenuhan hasrat juga mewakili namun pada studi ini ditemukan wanita yang 

bekerja di sektor swasta lebih rasional dalam mengkonsumsi sebuah produk. Mereka 

memilih dan mencari informasi terlebih dahulu kemudian baru memutuskan untuk 

membelinya.  
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Kesimpulan 

 Pada studi ini perilaku penemuan informasi untuk berbelanja online di 

kalangan wanita bekerja di sektor swasta di Surabaya menghasilkan beberapa 

kesimpulan diantaranya dipaparkan pada tabel di bawah ini:  

 

Tabel. Perbedaan Selektive Online Shopping Behavior dan Non Selektive Online 

Shopping Behavior 

 

Aspek Selektive Online Shopping 

Behavior  

Non Selektive Online 

Shopping Behavior  

Perilaku pencarian 

informasi berbelanja 

online 

Cenderung mencari informasi 

terlebih dahulu tentang suatu 

produk dan membandingkan 

dengan lainnya. 

Cenderung membeli barang 

yang pertama kali dilihat 

dan disukai dan yang 

tentunya sedang menjadi 

trend pada saat ini. 

Gaya hidup yang 

dikembangkan 
- Terpengaruh oleh 

iklan namun mencari 

informasi lebih lanjut 

tentang iklan yang 

dipasang oleh sebuah 

online shopping 

- Cenderung digunakan 

sebagai sarana 

pemenuhan 

kebutuhan hidup 

- Sangat terpengaruh 

oleh iklan sehingga 

ketika ada iklan 

langsung membeli 

tanpa berpikir 

panjang. 

- Cenderung 

melakukan perilaku 

yang mengarah 

kepada eksistensi 

diri (ingin 

diperhatikan) ingin 

menjadi trensetter di 

lingkungan 

bergaulnya. 
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