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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi yang banyak, yaitu 

mencapai 262 juta jiwa pada tahun 2017 (Pratama, 2017). Namun, dengan 

populasi yang tergolong banyak, perekonomian Indonesia dapat dikatakan 

bagus dan cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat berdasarkan gambar 

dibawah, yaitu dari Pertumbuhan kelas menengah tengah sebesar 64 persen, 

yaitu di tahun 2012 berjumlah 41,6 juta jiwa dan 2020 berjumlah 68,2 juta 

jiwa. (Widiatmanti, 2015) 

 

 
Sumber : BPPK Kementrian Keuangan, 2015 

 Gambar 1. 1 Grafik Pertumbuhan Penduduk Kelas Menengah 
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Tidak hanya jumlah kelas menengah yang meningkat, namun jumlah kelas 

atas juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mengingat jumlah 

populasi di Indonesia yang tergolong banyak (Widiatmanti, 2015). Kalangan 

kelas menengah identik dengan konsumsi yang berlebih. Hal ini tentunya 

mendorong berkembangnya ekonomi domestik dan membuat munculnya 

berbagai macam penjualan retail di Indonesia. (Julianto, 2016)  

 Penjualan retail di Indonesia mengalami peningkatan pada periode 

Desember 2016. Menurut Indeks Penjualan Riil (IPR) pada bulan Desember 

mencapai 218 atau meningkat sebesar 10,5 persen (year over year). Hal ini 

lebih baik jika dibandingkan dengan bulan November 2016 yang mencapai 9,9 

persen (year over year). (Bigoid, 2016) 

 

Sumber : bi.go.id, 2016 

 Gambar 1. 2 Indeks Riil Penjualan  Retail 2014 – 2017 

 Ketua umum Aprindo Roy N Mandey mengungkapkan, total nilai retail 

pada tahun  2015 sebesar Rp 181 triliun , sedangkan pada tahun 2016 akan 
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tembus Rp 200 triliun (Julianto, 2016). Hal ini tentu menandakan bahwa 

kemampuan daya beli masyarakat Indonesia semakin meningkat. Dengan 

adanya peningkatan pada industri retail tentunya mendorong masyarakat 

Indonesia menjadi semakin konsumtif dalam berbelanja.  

 Selain itu, menurut republika.co.id, douglas selaku pejabat Ipsos 

Consulting memperkirakan peningkatan masyarakat yang konsumtif di 

Indonesia mencapai 130 juta orang pada tahun 2030 (Putra, 2016). Masyarakat 

Indonesia yang semakin konsumtif ini juga disebabkan adanya pergeseran 

perilaku masyarakat yang mulai berbelanja secara online (Putra, 2016). Salah 

satunya disebabkan karena semakin mudahnya masyarakat dalam mengakses 

internet. (Hidayat, 2014). Berikut adalah daftar negara – negara pengguna 

internet terbesar di dunia. 

 

Sumber : Kominfo.go.id, 2014 

 Gambar 1. 3 25 Negara Pengguna Internet Terbanyak di dunia 

 Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa wilayah Asia cenderung 

mendominasi jumlah pengguna internet di dunia. Hal ini dapat terjadi 

dikarenakan jumlah populasi penduduk negara – negara di Asia tergolong 
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banyak, tak terkecuali di Indonesia (Hidayat, 2014). Jumlah penduduk 

Indonesia mencapai 262 juta orang. Jika pada tabel di atas Indonesia berada di 

peringkat 6 diantara 25 negara lainnya, khusus untuk wilayah Asia sendiri 

Indonesia menduduki peringkat 3. (internetworldstats.com, 2016) 

 Menurut techinasia.com, jumlah pengguna internet di Indonesia telah 

mencapai 132,7 juta (51 persen dari total populasi) pengguna diawal tahun 

2017. (Pratama, 2017).   

 

Sumber: Techinasia, 2017 

Gambar 1. 4 Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Sepanjang Tahun 2016 

 Penetrasi penggunaan internet yang signifikan serta jumlah kelas 

menengah yang semakin banyak di Indonesia tentunya sangat berpotensial dan 

dimanfaatkan dengan munculnya perusahaan – perusahaan e-commerce di 

Indonesia. (Mitra, 2014).  

 E-commerce didefinisikan sebagai pengguna internet, web, dan aplikasi 

untuk bertransaksi bisnis (Laudon dan Traver., 2014). Tercatat, 24,74 juta 
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orang Indonesia melakukan pembelian melalui e-commerce pada tahun 2016 

dengan total nilai pasar e-commerce secara nasional pada tahun 2016 

mencapai $ 5.6 miliar atau setara dengan Rp 74,6 triliun (Pratama, 2017) 

 

Sumber : Techinasia, 2017  

  Gambar 1. 5 Pendapatan e-commerce 2016 

 Transaksi pembelian barang secara  online semakin diminati masyarakat. 

Terbukti ketika event Harbolnas (Hari Belanja Nasional) yang diadakan 

selama tiga hari, dari tanggal 12 – 14 Desember 2016 terdapat 61 persen 

pengguna internet di Indonesia berbelanja secara online.  

 Hal ini mengalami peningkatan mencapai 3,9 kali dibandingkan hari biasa 

(Aria, 2016). Estimasi transaksi mencapai Rp. 6,3 triliun selama tiga hari 

tersebut. Tingginya transaksi Harbolnas menunjukkan kepercayaan konsumen 

pada metode belanja dan pembayaran secara online di Indonesia telah cukup 

baik. (Aria, 2016) 
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Sumber : katadata.co.id, 2016  

Gambar 1. 6 Peserta dan Nilai Transaksi Hari Belanja Online Nasional 

 Berdasarkan data yang terdapat pada gambar 1.8, Idea melakukan survei 

kepada 1.300 masyarakat Indonesia yang tersebar di 12 kota. Berdasarkan 

survei tersebut, 72 persen responden mengaku alasan mereka melakukan 

belanja secara online adalah karena dapat menghemat waktu. Sementara itu, 

66 persen responden mengaku mereka suka belanja online karena mereka 

tidak harus untuk keluar rumah. Serta, 64 persen responden lainnya 

menyebutkan, mereka lebih suka berbelanja secara online dikarenakan barang 

yang telah mereka beli akan diantarkan langsung ke rumah mereka. (Amalia, 

2015)  
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Sumber : metrotvnews.com, 2015 

   Gambar 1. 7 Alasan Belanja Online 

 Untuk produk, yang paling banyak dibeli oleh masyarakat Indonesia 

secara online. Produk yang paling banyak dibeli oleh masyarakat adalah 

produk dengan kategori fashion sebesar 45,8%, kemudian diikuti oleh produk 

lainnya sebesar 17 persen, aksesoris pakaian sebesar 10,9 persen. (Pritami, 

2016) 
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Sumber : buattokoonline.id, 2016 

  Gambar 1. 8 Barang Yang Paling Sering Dibeli Secara Online 

 Besarnya minat masyarakat terhadap produk  fashion, juga menjadi faktor 

utama banyaknya e-commerce fashion di Indonesia.( Pritami, 2016) Beberapa 

perusahaan tersebut antara lain seperti raksasa OLX, Zalora, Berrybenka, 

Lazada, Berniaga, Kaskus, Bukalapak, Tokopedia dan masih banyak 

perusahaan e-commerce lainnya yang memanfaatkan peluang pasar e-

commerce Indonesia. Techinasia mencoba mengumpulkan data dan 

mengurutkan perusahaan e-commerce di Indonesia yang paling popular. 

berdasarkan banyaknya pengakses situs yang bersangkutan. Berikut adalah 10 

e-commerce di Indonesia yang paling banyak diakses oleh orang Indonesia. 
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 Gambar 1. 9 

Sumber ; Techinasia, 2014 

E-commerce yang paling banyak dikunjungi di Indonesia 

 Lazada menempati urutan pertama sebagai situs yang paling banyak 

dikunjungi atau diakses sebanyak 23,7 persen, diikuti oleh OLX pada urutan 

kedua dengan presentase sebanyak 21,4 persen, kemudian disusul oleh 

berniaga pada urutan ketiga, dan forum  jual beli kaskus pada urutan keempat 

(Wijaya, 2014). Persaingan yang semakin banyak membuat para pemain 

dibidang e-commerce tersebut harus lebih kompetitif untuk dapat 

meningkatkan minat konsumen dalam  mengunjungi terlebih berbelanja pada 

website tersebut. (Wijaya, 2014) 

 Dikarenakan pertumbuhan e-commerce di Indonesia kian signifikan 

mendorong para pemain e-commerce di Indonesia tidak hanya menjual barang 

– barang baru saja, tetapi juga menjual barang – barang bekas yang berkualitas 

(Azizah, 2016). Industri pre-loved shop online yang kini menjamur pun makin 

mendongkrak reputasi barang second (Azizah, 2016).  
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   Gambar 1. 10 Tampilan website dari Tinkerlust 

 Tinkerlust merupakan e-commerce yang menjual barang – barang pre-

loved atau pre-loved. 

Sumber, Tinkerlust, 2017 

Pada tanggal 6 April 2017 telah diadakan sebuah 

interview yang dilakukan oleh penulis terhadap marketing manager dari 

Tinkerlust, yaitu Ibu Cellini dan head of partnership, yaitu Ibu Hana. Pada 

awal tahun 2016, tepatnya bulan januari muncul sebuah e-commerce yang 

baru di Indonesia. e-commerce marketplace tersebut bernama Tinkerlust. 

 Tinkerlust memiliki visi, yaitu  “To Create a data driven e-

commercewebsite that provides a stylish social marketplace where users can 

Tinkerlust didirikan oleh Aliya Amitra dan Samira. Saat ini Tinkerlust hanya 

menjual barang – barang pre-loved untuk para wanita. Tinkerlust memiliki 

slogan Indonesia’s Stylish Pre-loved Marketplace. (Amitra, 2017) 
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connect with other fashion seekers, sell and buy pre-loved items”.Penyebab 

terbentuknya Tinkerlust berawal dari adanya masalah yang sering ditemukan 

oleh salah satu founder tersebut, yaitu adanya barang –barang yang sudah 

tidak terpakai namun tidak tahu harus diapakan. 

 

Sumber : Tinkerlust.com, 2016 

  Gambar 1. 11 Penelitian Yang Dilakukan Tinkerlust 

Berdasarkan data tersebut, diketahui rata-rata setiap perempuan memiliki 

sekitar 90 benda atau barang dilemarinya yang bernilai sekitar US$ 1,000 atau 

senilai Rp 14.000.000 jika diasumsikan US$ 1 = Rp 14.000. Bahkan, 51 

persennya tidak digunakan sama sekali. Selain itu, susahnya mendapatkan 

barang-barang pre-loved atau yang murah secara online di Indonesia menjadi 

salah satu faktor didirikannya Tinkerlust ini.Selain itu, penjualan barang-

barang bekas dengan mengikuti bazaar yang tak kunjung balik modal juga 

menjadi salah satu penyebabnya. Sebagai “Indonesia’s Stylish Pre-loved 

Marketplace” tentunya barang-barang yang dijual di Tinkerlust merupakan 
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barang – barang pre-loved yang bermerek dengan kualitas terjamin. (Cellini, 

2017) 

 Sebagai e-commerce marketplace c2c tentunya Tinkerlust bertujuan untuk 

memudahkan pengguna Tinkerlust yang ingin membeli maupun menjual 

barang – barang pre-loved mereka. Berdasarkan waawancara tersebut 

dikatakan bahwa pesaing dari Tinkerlust antara lain, hunt street, 

banananina.com. (Cellini, 2017) 

 Perbedaan yang dimiliki Tinkerlust dibandingkan kompetitor adalah 

adanya sistem kurasi yang sangat ketat dalam memilih barang – barang yang 

akan dijual, dan Tinkerlust juga tidak dikhususkan untuk luxury brand saja, 

serta terdapat pula barang – barang baru di Tinkerlust. Syarat untuk berjualan 

di Tinkerlust adalah minimal barang yang dijual sebanyak 10 produk. Setelah 

itu, penjual akan diberikan dua pillihan, yaitu barang diambil ditempat penjual 

(khusus untuk Jakarta saja) atau mengirimkan barang yang ingin dijual 

tersebut ke kantor Tinkerlust. Kemudian nantinya barang–barang tersebut 

akan diseleksi oleh bagian operasi dari Tinkerlust untuk mengetahui apakah 

barang tersebut layak untuk dijual atau tidak. Lalu, pihak Tinkerlust akan 

memberikan suggestion price kepada penjual. Jika tidak setuju dengan 

suggestion  price yang diberikan, penjual dapat menaikkan harga sesuai yang 

diinginkan. Setelah barang tersebut memenuhi standar kelayakan dari 

Tinkerlust, maka nantinya pihak Tinkerlust-lah yang akan memfoto dan 

mengedit foto, serta meng-upload  barang yang akan dijual menjadi semakin 

rapih. Pemasangan barang pada website Tinkerlust paling lama selama 3 

bulan. (Cellini, 2017)  
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 Selain untuk memudahkan  konsumen, hal ini bertujuan untuk 

memberikan  pesan bahwa meskipun barang yang dijual adalah barang pre-

loved tidak berarti barang tersebut tidak memiliki nilai lagi. Barang – barang 

yang dijual di Tinkerlust pun terbagi kedalam 3 kategori, yaitu good, perfect, 

dan brand new. Good merupakan kualitas barang pre-loved yang paling 

rendah diantara kedua kategori lainnya. Ciri – cirinya barang ini secara kasat 

mata sudah terlihat bahwa barang tersebut merupakan barang bekas namun 

masih layak pakai. Perfect merupakan kualitas barang pre-loved yang msaih 

sangat bagus seperti barang baru. Ciri – cirinya barang ini masih terlihat 

seperti baru dikarenakan barang tersebut hanya dipakai satu sampai dua kali 

dan merupakan barang endorse. Yang terakhir adalah brand new, yaitu 

kualitas barang yang dijual adalah barang baru (bukan pre-loved). Ciri – ciri 

barang ini yaitu masih ada tag price dan labelnya, ada juga yang tidak ada 

dimana terdapat keterangannya pada produk dengan kategori brand new 

tersebut. (Cellini., 2017) 

 Tinkerlust memberikan jaminan pengembalian barang apabila tidak sesuai 

dengan yang diinginkan atau terdapat kecacatan pada produk yang telah dibeli 

selama tiga hari. Berawal dengan jumlah anggota karyawan yang mencapai 6 

orang, kini tinkerlust sudah beranggotakan 20 orang. (Cellini., 2017) 

 Target market Tinkerlust terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu kelas A, B, 

dan C. Target market tersebut dibagi berdasarkan klasifikasi Barang yang 

dijual di Tinkerlust, yaitu fast fashion (C), middle level (B), dan luxury (A). 

Kelas C merupakan mahasiswa berusia 18 – 22 tahun dimana barang yang 

dijual adalah Fast fashion itu seperti local brand, H&M, Zara, forever 21, dan 
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lain sebagainya dengan rentang harga Rp 50.000 – Rp 599.000. Sedangkan 

untuk kelas B merupakan orang – orang yang sudah mulai bekerja dengan 

rentang usia 22 – 35 tahun. Jenis barang yang dijual middle level, seperti Kate 

Spade, Toriburch, Coach, dan lain sebagainya dengan rentang harga Rp 

600.000 – Rp 4.000.000. Serta untuk kelas C untuk professional workers (top 

level manager) dengan rentang usia diatas 35 tahun. kategori luxury seperti 

lanvin, Balenciaga, dan hermes dengan rentang harga diatas Rp. 4.000.000. 

 Tinkerlust memiliki rencana kedepannya untuk pengembangan kedalam 

bentuk aplikasi, sehingga dapat memudahkan konsumen yang ingin berbelanja 

di Tinkerlust. Selain itu, Tinkerlust juga telah menambahkan  pilihan baru 

bagi konsumen, yaitu  konsumen dapat menyewa baju – baju  rancangan para 

desainer untuk  menghadiri acara – acara yang lebih bersifat formal. (Cellini., 

2017) 

 Pada kesempatan kali ini, peneliti ingin melakukan  penelitian terkait 

faktor – faktor yang mempengaruhi niat pembelian tas pre-loved di Tinkerlust. 

Tas merupakan barang yang  tidak dapat dipisahkan dari wanita. Sebagian 

wanita bahkan merasa kurang percaya diri jika tidak memiliki tas yang dapat 

menunjukkan status sosialnya (anonymous, 2013). Saat ini tas tidak hanya 

berfungsi untuk menyimpan barang sesuai kebutuhannya, tetapi juga sebagai 

penunjang penampilan seorang wanita. Tas bermerek dengan harga yang 

mahal bukanlah kendala bagi seorang wanita untuk memilikinya, meskipun 

dengan harga yang tergolong mahal (Anonymous., 2013). Hal ini dikarenakan 

selain untuk memenuhi status sosialnya, tas tersebut dapat dijadikana sebagai 

bentuk investasi (Anonymous, 2013). 
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 Berdasarkan uraian diatas, sebagai e-commerce yang masih tergolong baru 

dan menjual produk-produk pre-loved atau pre-loved, penulis ingin 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong atau mempengaruhi 

purchase intentions pada tas pre-loved atau pre-loved untuk kelas A dan B di 

Tinkerlust. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dulu, barang second memiliki reputasi sebagai suatu barang yang tidak 

menarik lagi, karena merupakan barang bekas yang telah dipakai oleh orang 

lain. Kalaupun ada barang second yang diperjualbelikan, biasanya terbatas 

hanya di dunia otomotif atau properti saja (Azizah,, 2016). Kini jual beli 

barang second telah berkembang dan merambah ke dunia fashion. Meski 

berstatus bekas, sebuah barang, terutama yang bermerek premium, tetap 

memiliki nilai tinggi selama dirawat dan dikemas dengan baik (Azizah, 2016). 

Di masa sekarang, industri jual-beli barang second mulai bergeser memasuki 

industri fashion dan merambah kelas menengah-atas (Azizah, 2016).  

 Tinkerlust sebagai “Indonesia’s Stylish Pre-loved Marketplace”, tentunya 

merupakan  sebuah  e-commerce c2c yang menjual barang – barang  pre-loved 

atau pre-loved dengan kualitas yang baik. Hal ini didukung dengan adanya 

sistem kurasi yang ketat terhadap barang yang ingin dijual oleh konsumen dan 

juga pihak tinkerlust lah yang akan meng-upload foto barang pre-loved 

konsumen yang sesuai dengan standar yang ditetapkan di tinkerlust. 

Pengecekan barang yang dilakukan oleh tinkerlust bertujuan untuk 

meminimalkan terjadinya ketidakpuasan atau penipuan yang diakibatkan 

karena barang yang dijual palsu atau barang tersebut tidak layak pakai, seperti 
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robek atau ada bagian yang cacat. Jika ada barang yang ditemukan seperti 

yang telah disebutkan diatas, maka barang tersebut tidak dapat dijual di 

tinkerlust. Tentunya dengan tindakan tersebut akan menjamin barang pre-

loved yang dijual di tinkerlust terjamin kualitasnya. Namun tidak semua orang 

mengetahui e-commerce tinkerlust ini, dikarenakan tinkerlust masih tergolong 

baru yang baru mulai beroperasi pada bulan januari 2016. Meningkatnya 

permintaan akan barang bekas diakibatkan adanya pengaruh teknologi 

informasi dan media online saat ini yang makin memudahkan masyarakat 

untuk mengakses tren fashion maupun gaya hidup masa kini. Selain itu, 

munculnya istilah pre-loved membuat terkesan lebih halus dan terlihat lebih 

berkelas padahal memiliki arti yang sama dengan barang bekas menurut 

pendapat Syahmedi Dian selaku pengamat fashion dan gaya hidup (Azizah, 

2016). 

 Meskipun industri barang pre-loved memiliki banyak peminatnya, namun , 

terdapat beberapa kekhawatiran terkait penggunaan barang pre-loved yang 

telah digunakan oleh pemilik sebelumnya. Hal-hal yang membuat khawatir 

seperti  adanya kontaminasi penyakit menular dari pemilik sebelumnya yang 

mungkin dapat membahayakan dan mengakibatkan kematian (Hansen, (2010) 

dalam Xu et al., (2014)). Jika di Amerika, Jepang, dan beberapa negara 

lainnya, industri jual – beli barang bekas lebih marak di toko konvensional 

dibandingkan secara online. Berbeda dengan negara – negara tersebut, kini di 

Indonesia lebih menyukai berbelanja barang bekas secara online, hal ini 

terbilang lebih aman karena meminimalkan resiko diketahui orang lain 

membeli barang pre-loved dan harga yang lebih murah. Mengingat populasi 
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kelas menengah yang berkembang pesat lengkap dengan gaya hidup 

konsumtif, diprediksi industri pre-loved a

 Berdasarkan penelitian Cervellon et al., (2012), Xu et al., (2014), dan 

Simonian et al.,(2012) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi purchase 

intention terhadap barang pre-loved. Cervellon et al., (2012) mengungkapkan 

bahwa need for status dan bargain hunting mempengaruhi purchase 

intention.Sementara itu, Xu et al., (2014) mengungkapkan bahwa subjective 

norm dan perceived value mempengaruhi purchase intention. Salah satunya 

adalah need for status. Sedangkan, Simonian et al., (2012) menungkapkan 

bahwa product risk dan financial risk mempengaruhi purchase intention. Need 

for status mengacu pada apakah seseorang dengan daya beli yang tinggi akan 

mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli barang dengan tujuan memenuhi 

status sosial. (Eastman et al., 1999). Dalam hal ini mengacu pada apakah 

dengan membeli barang pre-loved di Tinkerlust dapat memenuhi status sosial 

seseorang. Need for status  memiliki pengaruh terhadap purchase intention. 

Bargain Hunting mengacu pada mendapatkan barang bekas dengan harga 

tau pre-loved akan tetap marak 

dalam beberapa tahun ke depan. Media online akan menjadi sarana paling 

ampuh untuk transaksi jual – beli barang bekas atau pre-loved di Indonesia. 

(Azizah, 2016)  

 Sehingga untuk mendukung keberhasilan tinkerlust dalam meningkatkan 

purchase intention, perlu adanya penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki 

hubungan faktor – faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berbelanja 

barang pre-loved di tinkerlust. Faktor – faktor tersebut dalam penelitian ini 

akan dipresentasikan dalam beberapa variabel penelitian. 
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terendah atau termurah (Bardhi, 2005). Apakah dengan membeli barang bekas 

di Tinkerlust dapat mendapatkan barang dengan harga terendah. Selain itu, 

berdasarkan penelitian Xu et al., (2014), terdapat subjective norm dan 

perceived value yang mempengaruhi purchase intention terhadap barang pre-

loved. Subjective norm mengacu pada  persepsi konsumen mengenai terhadap 

sikap yang harus diambil berdasarkan pendapat dari orang lain yang dianggap 

penting. Dalam hal ini, tentunya apakah kerabat, keluarga, atau orang yang 

dianggap penting dapat mempengaruhi purchase intention seseorang dalam 

membeli barang pre-loved di Tinkerlust. Variabel lainnya terdapat perceived 

value yang terdiri dari 4 dimensi, yaitu price value, quality value, social value, 

dan emotional value (Sweeney dan Soutar, 2001). Keempat dimensi tersebut 

berpengaruh terhadap perceived value dan berdampak pada purchase intention 

barang pre-loved di Tinkerlust.  

 Berdasarkan penelitian simonian et al., (2012), terdapat variabel product 

risk dan financial risk yang berpengaruh terhadap purchase intention. Product 

risk mengacu pada konsumen yang gelisah ketika mereka tidak bisa 

memastikan bahwa pembelian yang dilakukan dapat mencapai tujuan dari 

pembelian mereka. Tsiros (2005) mengatakan bahwa financial risk adalah 

suatu persepsi bahwa terdapat kemungkinan barang yang dibeli tidak 

sebanding dengan jumlah uang yang telah dikeluarkan. 

 Oleh karena itu, diperlukan analisa mengenai faktor – faktor yang 

mempengaruhi purchase intention seseorang dalam berbelanja barang pre-

lovedatau pre-loved di Tinkerlust. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, 
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yaitu subjective norm, need for status, bargain hunting, product risk, financial 

risk, dan perceived value. 

 Berikut rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti, antara lain : 

1. Apakah subjective norm memiliki pengaruh positif terhadap purchase 

intention pada tas pre-loved di Tinkerlust? 

2. Apakah need for status memiliki pengaruh positifterhadap purchase 

intention pada tas pre-loved di Tinkerlust? 

3. Apakah bargain hunting memiliki pengaruh positif terhadap purchase 

intention pada tas pre-loved di Tinkerlust? 

4. Apakah product risk memiliki pengaruh negatif terhadap purchase 

intention pada tas pre-loved di Tinkerlust? 

5. Apakah financial risk memiliki pengaruh negatif terhadap purchase 

intention pada tas pre-loved di Tinkerlust? 

6. Apakah perceived value memiliki pengaruh positif terhadap purchase 

intention pada tas pre-loved di Tinkerlust? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif subjective norm 

Tnkerlust terhadap purchase intention pada tas pre-loved. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif need for status 

Tinkerlust terhadap purchase intention pada tas pre-loved. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif bargain hunting 

Tinkerlust terhadap purchase intention pada tas pre-loved. 
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4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif product risk 

Tinkerlust terhadap purchase intention pada tas pre-loved. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif financial risk 

Tinkerlust terhadap purchase intention pada tas pre-loved. 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif perceived value 

Tinkerlust terhadap purchase Intention pada tas pre-loved. 

1.4 Batasan Masalah Penelitian 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Responden pada penelitian ini adalah perempuan yang berusia 22-46 

tahun yang telah berpenghasilan baik bekerja maupun memiliki usaha, 

mengetahui situs Tinkerlust, pernah mengunjungi situs Tinkerlust 

tetapi belum pernah membeli barang di Tinkerlust, dan pernah 

berbelanja tas pre-loved, serta orang disekitarnya pernah membeli 

barang fashion pre-loved, dan berdomisili di wilayah Jabodetabek.  

2. Ruang lingkup wilayah penelitian ini dilakukan dengan mengambil 

sampel di wilayah Jabodetabek. 

3. Penelitian ini dibatasi pada variabel subjective norm, need for status, 

bargain hunting, product risk, financial risk, perceived value, dan 

purchase intention pada tas pre-loved. 

4. Responden pada penelitian ini belum mencakup kalangan sosialita atau 

social climber (orang yang ingin populer dikalangannya) yang 

memiliki tas bermerek, namun tas tersebut merupakan pemberian dari 

orang lain (pacar, suami) bukan dengan cara bekerja atau memiliki 

usaha sendiri.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian, penulis berharap hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat. Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Manfaat Akademis 

Bagi kalangan akademis di Universitas Multimedia Nusantara maupun 

bagi masyarakat umum, penelitian ini memberikan informasi, 

pengetahuan, atau dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih 

lanjut mengenai faktor purchase Intention dalam industri pre-loved 

marketplace. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperdalam 

teori mengenai niat konsumen dalam melakukan pembelian tas pre-

loved pada online marketplace.` 

2. Manfaat Praktis 

Bagi perusahaan maupun calon pelaku bisnis, penelitian ini dapat 

memberikan gambaran, informasi, pandangan, dan masukan yang 

berguna untuk pembangunan strategi marketing terkait pengaruh 

subjective norm, need for status, bargain hunting, product risk, 

financial risk, perceived value, dan purchase intention pada tas pre-

loved. 

1.6 Sistematika Penelitian Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana antara satu 

bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan. Adapun sistematika penulisan, yaitu 

sebagai berikut : 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini, berisi latar belakang yang secara garis besar 

membahas hal-hal yang mengantarkan pada pokok permasalahan, rumusan 

masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, pertanyaan 

penelitian yang akan diajukan, tujuan penelitian yang hendak dicapai, 

batasan masalah dalam melakukan penelitian, dan manfaat yang 

diharapkan serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini, berisi berbagai kaitan teori dan hasil tinjauan pustaka 

yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis dan membahas inti 

permasalahan. Uraian teori akan berhubungan dengan permasalahan yang 

dirumuskan seperti subjective norm, need for status, bargain hunting, 

product risk, financial risk, perceived value, dan purchase intention pada 

tas pre-loved. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini, akan diuraikan tentang desain dan model penelitian 

yang digunakan, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, dan 

prosedur pengambilan sampel serta teknik analisis yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, berisi tentang gambaran umum objek penelitian, 

kemudian paparan mengenai hasil kuisioner yang dikumpulkan, dan 
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mendeskripsikan hasil analisis output kuisioner terkait hubungan teori dan 

hipotesis tentang subjective norm, need for status, bargain hunting, 

product risk, financial risk, perceived value, dan purchase intention pada 

tas pre-loved. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran yang 

dibuat dari hasil penelitian yang menjawab hipotesis penelitian. 

Berdasarkan kesimpulan maka penulis dapat membuat saran-saran terkait 

dengan objek penelitian. 
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