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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Pada masa era globalisasi, penyebaran informasi tidak mengenal batas. 

Informasi di dapat dengan mudah dan cepat melalui interconnection networking 

atau yang disebut internet. Menurut Strauss, El-Ansary, Frost (2003, 8), Internet 

merupakan bagian dari seluruh jaringan yang saling terhubung satu sama lain. 

Internet menyediakan berbagai cara untuk berbagi informasi, salah satunya dengan 

menggunakan social network atau yang disebut juga dengan jaringan sosial. 

Jaringansosial menjadi alat yang cukup efektif dalam menyebarkan informasi tanpa 

mengenal batas dan jarak. Hal ini mendorong terciptanya perilakuinstan yang 

dialami manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.  

Internet diIndonesia sudah banyak digunakan dalam berbagai aktivitas 

termasuk di dalam bidang ekonomi, segala kegiatan dan aktivitas yang 

berhubungan dengan internet mulai dari pembelian, distribusi, hingga pemasaran 

menggunakan internet dikenal dengan istilah Electronic Commerce (e-commerce) 

atau biasa disebut dengan istilah pembelian Online (Loekamto, 2012). Menurut 

Kasali(2015), jumlah pengguna jejaring internet di seluruh dunia lebih dari 200 juta 

pengguna, 67 juta diantaranya berlokasi di Negara Amerika Serikat, bahkan 

pengguna jejaring internet di Indonesia jumlahnya berlipat dua kali setiap 100 hari. 

Adanya perkembangan teknologi di bidang internet juga juga berdampak pada 
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pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini juga terjadi padadunia bisnis dan 

pemasaran. Meningkatnya jumlah pengguna internet di manfaatkan oleh sebagian 

besar orang untuk melakukan bisnis online.  

Perkembangan bisnis secara online di Indonesia sekarang sangat pesat, salah 

satunya dengan melakukanbelanja secara online. Belanja online atau e-commerce 

merupakan salahsatu cara berbelanja melalui alat komunikasi elektronik atau 

jejaring sosial yang digunakan dalam transaksi jual beli, dimana pembeli tidak perlu 

susah payah datang ke toko untuk melihat dan membeli apa yang mereka cari, 

hanyatinggal melihat barang yang diinginkan melalui internet kemudian memesan 

barang sesuai pilihan, kemudian mentransfer uangnya, dan barang tersebut 

akandikirim oleh toko online tersebut kerumah (Nusarika dan Purnami, 2015). 

Sementara itu, pembelian secara online menurut hansen et al (2005) adalah bentuk 

persentase dan promosi, pemasaran barang dan jasa dengan menggunakan media 

tertentu seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, papan iklan, brosur, sosial 

media, internet dan lain-lain. 

Belanja secara online memiliki beberapa keunggulan yang dapat dirasakan 

bagi penggunanya. Pertama, pembeli tidak perlu keluar rumah ataupun pergi 

ketempat belanja, yang dibutuhkan hanyalah memesan barang tersebut kemudian 

barang tersebut akan diantarkan kerumah. Kedua, pembeli dapat menghemat waktu 

dan bahan bakar karena tidak harus berputar-putar untuk mencari tempat belanja. 

Ketiga, dapat mengontrol atau membandingkan harga dari beberapa tempat 

pembelian online. Keempat, pembelian online selalu buka 24 jam, hal inilah yang 
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menguntungkan kita dalam menentukan waktu kapan kita akan melakukan aktivitas 

transaksi secara online (Harahap dan Amanah, 2018) 

Disamping keunggulan yang kita rasakan, ada juga beberapa 

ketidaknyamanan yang kita rasakan dari online shop. Pertama, adanya jeda waktu 

antara pembayaran dan pengiriman produk. Kedua, tidak dapat mencoba barang 

yang kita pesan sebelum membelinya. Ketiga, tidak dapat memeriksa barang yang 

kita pesan sebelumnya, apakah terdapat kerusakan atau tidak (Adnan, 2014). 

Dengan semua kelebihan dankekurangan pembelian secara online, 

pertumbuhan online shop menunjukkan arah yang positif ditandai dengan 

banyaknya situs belanja yang ada saat ini seperti, bukalapak.com, lazada, 

tokopedia, OLX,  dan elevenia.Situs-situs e-commerce tersebut merupakan lima 

situs belanja terbaik diIndonesia (liputan6, 2015).Kemudahan layanan yang 

ditawarkan penjualmelalui belanja online membuatcara ini semakin diminati 

banyak pengguna internet. Berdasarkan survei perusahaan riset marketing dan 

media sosial oleh Markplus Insight pada tahun 2013, jumlah konsumen yang 

berbelanja online tahun ini mencapai 20%. Angka ini lebih besar dibanding tahun 

sebelumnya yang hanya 15%. Hasil survey yang dikeluarkan lembaga strategi dan 

konsultasi pemasaran di Asia Tenggara itu menyebutkan, konsumen memilih 

berbelanja secara online untuk aktivitas mereka. Kebanyakan, para konsumen yang 

melakukan transaksi lewat e-commerce mencari barang seperti baju, sepatu, tas, 

dan buku. Namun, tetap saja persentase 20% minat konsumen dalam berbelanja 

online dianggap masih sedikit. Pasalnya, sesuai data Markplus Insight bahwa ada 

70 juta pengguna internet di Indonesia (koransindo.com). 
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Semakin pesat kemajuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi, 

telah sedikit banyak mengubah pola yang diterapkan sebagai strategi pemasaran 

yang dilakukan oleh perusahaan. Saat sebelum kemunculan internet, perusahaan 

menerapkan strategi pemasaran secara manual atau bertemu langsung dengan 

konsumen dan juga sangat terbatas. Model pemasaran tersebut disebut dengan 

pemasaran offline. Pemasaran offline adalah situasi ketika seorang penjual 

menawarkan/menjual produk-produknya secara langsung baik kepada konsumen 

perorangan maupun bisnis (Rhonda dan Abram, 2008).  

Untuk menarik lebih banyak konsumen, suatu penawaran offline dapat 

ditambahkan atau diperbesar. Persaingan baru bukanlah apa yang ditawarkan 

penjual kepada konsumen, tetapi pada apa yang penjual tambahkan pada standar 

pembelian dari segi kelebihan dan kekurangan penjualan offline. Kelebihan dari 

pembelian offline adalah yang pertama kelima indera dapat mempengaruhi 

pembelian. Kedua, dapat memicu ingatan. Ketiga, terdapat contoh produk. 

Keempat, mengenal barang baru. Kelima, tidak ada keterbatasan  elektronik. 

Keenam, adanya interaksi sosial karena adanya tatap muka antara pembeli dan 

penjual (Lalwani, 2016). Sementara itu, kekurangan dari sistem pembelian offline. 

Pertama, memerlukan upaya yang cukup besar dibanding perusahaan online. 

Kedua, membuang-buang waktu karena harus menunggu dan antri pada saat 

pembayaran dan merasa kurang aman. Ketiga, waktu yang tersedia pada jam kerja 

standar. Keempat pembeli harus datang kelokasi penjualan untuk mengecek pasar 

(Lalwani 2016).  
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Minat beli merupakan sebuah akal kepentingan yang dialami oleh 

konsumen suatu produk (barang dan jasa) yang dipengaruhi oleh sikap dari 

konsumen itu sendiri. Minat beli akan membuat konsumen mempunyai respon yang 

menunjukkan adanya keinginan, perhatian, ketertarikan, pengambilan keputusan, 

dan tindakan terhadap produk untuk melakukan pembelian (Mahfud dan Soltes, 

2017). Dapat dikatakan bahwa minat beli merupakan pernyataan mental dari 

konsumen yang merefleksikan pembelian sejumlah produk.  

Konsumen yang memiliki minat untuk membeli barang menunjukkan sikap 

ketertarikan terhadap barang tersebut. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Engel, Blackwell, dan Miniard (2006), bahwa minat konsumen terhadap suatu 

barang akan terealisasi dengan perilaku konsumen untuk membeli barang. Jadi, 

transaksi pembelian barang online maupun offline akan ada perbedaan yang 

mempengaruhi minat konsumen. 

Penelitian mengenai sistem pembelian online yang dilakukan oleh Mahfud 

dan Soltes (2017)mengatakan bahwa, pembelian online dapat berpengaruh terhadap 

minat beli pelanggan. Akibat perkembangan teknologi yang semakin canggih dapat 

memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi pembelian. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa, teknologi yang canggih dapat mempengaruhi minat 

konsumen dalam melakukan pembelian. 

Sementara itu, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hansen, 

Møller, dan Stubbe (2014), menjelaskan bahwa pembelian yang dilakukan secara 

online adalah sistem penjualan yang terus berkembang. Pembelian yang dilakukan 

secara online juga memiliki batasan karena tidak adanya tenaga penjual yang 
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menyebabkan kurangnya interaksi antara penjual dan pembeli. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penjual dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan 

menerapkan informasi secara offline. Penelitian Møller, dan Stubbe (2014) juga 

didukung penelitian yang dilakukan oleh Zhang (2015), yang mengatakan bahwa 

untuk beberapa produk konsumen lebih memilih berbelanja secara offline. Produk 

yang dipilih konsumen dalam pembelian offline biasanya seperti sepeda motor, 

mobil dan kosmetik. Hal ini konsumen menginginkan melihatdan mencoba produk-

produk tersebut secara langsung. 

Penelitian mengenai pembelian offline oleh Lalwani (2016), menyatakan 

bahwa masih banyak konsumen memilih melakukan pembelian secara offline, 

karena dapat merasakan langsung barang tersebut dan dapat bertatapmuka dengan 

penjual. Penelitian lain yang dilakukan oleh Gallino dan Moreno (2012), 

menyatakan bahwa masih banyak konsumen yang memilih melakukan pembelian 

secara offline daripada online. Pembelian yang dilakukan secara offline berdampak 

pada peningkatan pembelian yang ada di gerai. Konsumen akan merasa lebih 

mudah dalam mendapatkan barang ketika konsumen dapat memilih barang secara 

langsung dan dapat berinteraksi terhadap pemilik toko. 

Sementara itu penelitian Mahfud dan Soltes (2017), menyatakan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapat konsumen mengenai risiko 

pembelian melalui toko online dan offline. Konsumen menilai jika risiko pembelian 

melalui toko online lebih tinggi daripada offline. Hasil penelitian juga menyatakan 

bahwa, tingkat pembelian yang dilakukan melalui toko online lebih rendah daripada 

melalui toko offline.  
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Pembelian online dan offline memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing yang akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Fandy Tjiptono 

(2014:21), menyatakan bahwa keputusan pembelian merupakan sebuah proses 

dimana konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi mengenai produk atau 

merek tertentu dan mengevaluasi seberapa baik masing-masing alternatif tersebut 

dapat memecahkan masalahnya, yang kemudian mengarah kepada keputusan 

pembelian.  

Penelitian mengenai keputusan pembelian yang dilakukan oleh 

Kusumandani (2017), menyatakan bahwa keputusan konsumen pada saat 

melakukan transaksi pembelian dipengaruhi oleh minat yang timbul akibat adanya 

ketertarikan terhadap barang yang di beli. Sikap konsumen dan gaya hidup 

konsumen dalam mengambil keputusan berdampak pada minat beli konsumen 

(Khotimah, Khafid, dan Pujiati, 2016). Begitu pula dengan pendapat dari Adil et 

al., n.d.(2018)  yang menyatakan bahwa keputusan konsumen saat membeli suatu 

barang dipengaruhi minat beli dari konsumen. 

Hasil yang berbeda ditunjukkan penelitian Fransiskus, Pitoyo, Prasetya 

(2009) yang menyatakan bahwa minat beli konsumen tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Ketika suatu gerai melakukan promosi barang, sikap spontan 

konsumen untuk memiliki barang muncul. Tetapi masih banyak konsumen yang 

mempertimbangkan kegunaan barang tersebut dan memutuskan untuk tidak 

membelinya. 

Penelitian ini akan dilakukan pada toko 3Second. 3Second adalah pusat 

belanja fashion yang berpusat di Bandung, Indonesia (Tibunsolo.com, 2018). 
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3Second didirikan pada tahun 1997 oleh perusahaan Bi-ensi Fesyenindo. Konsep 

yang ditawarkan oleh clothing 3Second adalah dengan konsep bergaya street wear, 

colourful, dan creative design. 3Second memiliki koleksi produk untuk perempuan 

dan laki-laki (Liputan6.com, 2018). Terdapat beberapa toko 3Second yang tersebar 

di Yogyakarta seperti di Jalan Kaliurang, Seturan, Hartono Mall, Malioboro Mall, 

dan Jogja City Mall. Tidak hanya toko fisik saja, kini 3second juga sudah merambah 

ke dunia e-commerce di 3second.co.id (liputan6.com, 2018). 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan jika adanya inkonsistensi 

hasil di dalam variabel pembelian online, pembelian offline, dan minat terhadap 

keputusan pembelian di penelitian terdahulu. Maka dari itu penelitian ini 

mengambil judul “Pengaruh Pembelian Online dan Pembelian Offline terhadap 

Keputusan Pembelian dengan Minat Beli Konsumen sebagai Variabel 

Intervening”. 

1. 2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah pembelian online berpengaruh terhadap minat beli konsumen dalam 

membeli produk online? 

2. Apakah pembelian offline berpengaruh terhadap minat beli konsumen dalam 

membeli produk offline? 

3. Apakah minat beli konsumen secara online berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen? 
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4. Apakah minat beli konsumen secara offline berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen? 

5. Apakah terdapat perbedaan antara pembelian secara online dan pembelian 

secara offline terhadap minat beli konsumen di keputusan pembelian ? 

1. 3 Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh pembelian online terhadap minat beli konsumen 

dalam membeli produk online. 

2. Mengetahui pengaruh pembelian offline terhadap minat beli konsumen 

dalam membeli produk offline. 

3. Mengetahui pengaruh minat beli konsumen secara online terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 

4. Mengetahui pengaruh minat beli konsumen secara offline terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 

5. Mengetahui pengaruh perbedaan antara pembelian secara online dan 

pembelian secara offline terhadap minat beli konsumen di keputusan 

pembelian. 

1. 4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan 

menjadi dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis: 
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1. 4.1 Manfaat Teoritis 

a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian 

yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis selanjutnya.  

b) Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan 

wawasan, informasi, pemikiran, serta ilmu pengetahuan yang khususnya 

berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen dalam menggunakan transaksi pembelian online 

maupun offline. 

1.4.2.   Manfaat Praktis 

a) Bagi penjual toko online dan offline di Yogyakarta, karena belum adanya 

penelitian lain yang membahas mengenai banyaknya minat konsumen 

dalam melakukan transaksi online dan offline, maka penelitian ini dapat 

dijadikan bahan evaluasi bagi penjual dalam menyusun strategi-strategi 

yang diperlukan untuk memenangkan persaingan market space. 

b) Bagi konsumen Yogyakarta, penelitian ini dapat memberikan wawasan 

mengenai manfaat berbelanja melalui pembelianonline dan 

pembelianoffline. 

 




