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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini menimbulkan sebuah pemikiran baru 

bagi pelaku bisnis, terutama dalam mengatasi rintangan ruang dan waktu yang selama ini 

menjadi masalah pada sistem penjualan secara konvensional (Suhir, dkk, 2014). 

Kehadiran teknologi internet yang memberi manfaat komunikasi tanpa batasan membuat 

pengguna internet akan mudah dalam memperbesar jaringan pemasaran sebuah produk. 

Penggunaan internet tidak hanya di gunakan untuk mencari informasi, komunikasi global, 

dan publikasi, tetapi juga digunakan sebagai sarana transaksi ekonomi yang lebih di kenal 

dengan eCommerce (Dharma, 2006).  

Dengan adanya internet sebuah paradigma baru ekonomi telah lahir. Dunia maya 

terbentuk seiring dengan berkembangnya teknologi internet, tidak terkecuali 

perkembangan dunia bisnis dan pemasaran. Sekarang sudah banyak orang yang 

memanfaatkan internet sebagai media pemasaran dan bisnis. Hal ini tidak aneh mengingat 

jumlah pengguna internet yang terus bertumbuh pesat dapat menjadi sebuah pasar yang 

potensial untuk dimasuki para pebisnis. Di lain pihak, praktik e-commerce dan e-bisnis 

ternyata mempunyai banyak keuntungan baik bagi perusahaan ataupun konsumen. 

Tuntutan untuk dapat memahami perilaku konsumen merupakan konsekuensi logis 

dari implementasi konsep pemasaran. Pengetahuan dan informasi yang luas tentang 

konsumen merupakan sarana yang berguna bagi manajemen untuk mengembangkan 

strategi pemasaran yang efektif. Pemasaran membantu perusahaan untuk meningkatkan 
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kinerja bisnis dengan berorientasi pada upaya pemenuhan kebutuhan pelanggan dan 

menghasilkan laba bagi perusahaan. Kondisi persaingan dalam berbagai bidang industri 

saat ini dapat dikatakan sudah sedemikian ketatnya. Persaingan dalam merebut pasar, 

adanya inovasi produk, menciptakan kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan adalah 

tuntutan bagi perusahaan. Dalam menghadapi situasi tersebut perusahaan harus dapat 

menetapkan konsep strategi yang cocok untuk menghadapi persaingan baik itu mengikuti 

marketing trend yang sedang berlangsung, ataukah tetap bertahan dengan paradigma 

yang ada (Kotler, 2000). 

Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat internet menjadi salah satu 

media yang tidak hanya untuk berkomunikasi, tapi juga media berbelanja. Menurut 

Dharma (2006) manfaat eCommerce bagi perusahaan atau organisasi adalah dapat 

menjangkau wilayah pemasaran yang luas tanpa harus mengeluarkan banyak biaya untuk 

pemasangan iklan. Manfaat lainnya, yaitu dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai 

konsumen. Konsumen dapat memilih barang atau jasa yang diinginkan selama 24 jam 

tanpa batas waktu serta bagi calon konsumen yang berada cukup jauh dari lokasi, tidak 

perlu datang langsung untuk membeli barang yang di inginkan hal ini akan lebih 

menghemat waktu dan biaya.  

Membuka transaksi bisnis melalui internet bukan berarti terhindar dari kejahatan 

oleh pihak lain sebagaimana bertransaksi secara konvensional. Potensi kejahatan berupa 

penipuan, pembajakan kartu kredit (carding), pentransferan dana illegal dari rekening 

tertentu, dan sejenisnya sangatlah besar apabila sistem keamanan (security) infrastruktur 

eCommerce masih lemah. Oleh karena itu, keamanan infrastruktur eCommerce menjadi 

kajian penting dan serius bagi ahli komputer dan informatika (Aghdaie, dkk 2011). 

Internet dapat menyediakan channel untuk memasarkan produk atau jasa secara online. 
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Salah satu situs internet di Indonesia yang menerapkan konsep eCommerce adalah 

situs website Tokopedia. Tokopedia.com merupakan salah satu mall online di Indonesia 

yang mengusung model bisnis marketplace dan mall online. Tokopedia memungkinkan 

setiap individu, toko kecil dan brand untuk membuka dan mengelola toko online. Sejak 

diluncurkan sampai hingga akhir 2015, layanan dasar Tokopedia bisa digunakan oleh 

semua orang secara gratis. Tokopedia.com resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 

2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan 

Leontinus Alpha Edison pada 6 Februari 2009. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia 

berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang 

sangat pesat. PT Tokopedia mendapatkan seed funding (pendanaan awal) dari PT 

Indonusa Dwitama pada tahun 2009. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, Tokopedia 

kembali mendapatkan suntikan dana dari pemodal ventura global seperti East Ventures 

(2010), Cyber Agent Ventures (2011), Netprice (2012, dan SoftBank Ventures Korea 

(2013). Hingga pada Oktober 2014, Tokopedia berhasil mencetak sejarah sebagai 

perusahaan teknologi pertama di Asia Tenggara, yang menerima investasi sebesar USD 

100 juta atau sekitar Rp 1,2 triliun dari Sequoia Capital dan SoftBank Internet and Media 

Inc (SIMI). Berkat peranannya dalam mengembangkan bisnis online di Indonesia, PT 

Tokopedia berhasil meraih penghargaan Marketeers of the Year 2014 untuk sektor E-

Commerce pada acara Markplus Conference 2015 yang digelar oleh Markplus Inc. 

tanggal 11 Desember 2014 (id.wikipedia.org). 

Dengan visi untuk "Membangun Indonesia yang Lebih Baik Lewat Internet", 

Tokopedia memiliki program untuk mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan 

memasarkan produk secara online. Jika seseorang ingin berbelanja, cukup mudah dan 
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pada dasarnya sama dengan belanja konvensional (belanja di dunia nyata) yaitu dengan 

cara mencari barang yang diinginkan, berinteraksi kepada penjual, baik dalam melakukan 

tawar menawar sampai persetujuan pembelian barang, dan juga pengiriman barang yang 

telah di setujui untuk dibeli. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan seseorang untuk 

berbelanja online di situs Internet. Mulai dari biaya yang murah, kualitas jenis barang, 

kepercayaan, fasilitas kemudahan transaksi, sampai dengan beberapa factor lainnya. 

Sejak awal didirikannya, Tokopedia berhasil merespon kebutuhan pasar akan gaya hidup 

modern berbelanja online. 

Perkembangan Online shop atau belanja online di Indonesia berkembang dengan 

pesat dan cepat. Padahal beberapa tahun silam, trend Online Shop di Indonesia masih 

belum populer karena kebiasaan masyarakat Indonesia yang cenderung memiliki 

anggapan “ada uang, ada barang” layaknya berbelanja di swalayan atau di pasar 

tradisional. Kondisi jaringan internet yang kurang cepat juga merupakan salah satu 

kendala bagi sistem Online Shop di Indonesia. Kini Indonesia adalah salah satu negara 

yang trend dengan toko online atau online Shop. Respon positif terhadap forum jual beli 

online ini telah menciptakan peningkatan jumlah konsumen menjadi luar biasa tinggi. 

Akibatnya, Tokopedia menjadi salah satu situs belanja online yang populer di Indonesia. 

Sebagian dari pengguna internet Indonesia dan di luar negeri, telah melakukan 

pembelian online. Tren belanja online mulai diminati karena proses keputusan belanja 

online tidak serumit keputusan pembelian offline. Belanja online memang memudahkan 

dan menghemat waktu, menghemat biaya dibandingkan belanja tradisional. Proses 

keputusan belanja online adalah pencarian informasi, membandingkan alternatif yang 

ada, dan pengambilan keputusan. Pada tahap pencarian informasi, konsumen akan 

mencari referensi secara online dari manapun (seperti search engine atau Toko Online). 
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Informasi yang dicari adalah berupa opini dari orang lain yang sudah mendapatkan 

manfaat dari produk yang dibeli. Setelah itu, pada tahap mencari alterantif, konsumen 

akan mencari alternatif toko online lain sebagai perbandingan untuk mengetahui 

perbedaan antara toko online yang satu dengan toko online lainnya. Dalam tahap ini, 

terkadang ada juga konsumen yang mencari alternatif melalui toko offline/fisik disekitar 

mereka. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah dengan belanja online bisa lebih 

menguntungkan atau tidak. Setelah mendapatkan informasi yang cukup antar toko 

online/offline, masuk tahap berikutnya yaitu tahap pengambilan keputusan. Disini 

konsumen akan menentukan mana toko yang memenuhi kriteria mereka  dan akhirnya 

melakukan keputusan pembelian. 

Pembelian adalah keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli, apakah membeli 

atau tidak, kapan membeli, di mana membeli, dan bagaimana cara pembayarannya 

(Sumarwan, 2003). Selanjutnya Sumarwan (2003) mendefinisikan keputusan konsumen 

sebagai suatu keputusan sebagai pemilikan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan 

alternatif. Kemudian sebelum memutuskan untuk membeli, dalam hal ini keputusan 

pembelian online ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan diantaranya adalah 

kepercayaan (trust), bertransaksi secara online memiliki kepastian dan informasi yang 

tidak simetris. Oleh sebab itu harus ada rasa saling percaya antara penjual dan pembeli 

(Katawetawaraks dan Wang, 2011), kepercayaan konsumen akan e-commerce merupakan 

salah satu factor kunci melakukan kegiatan jual beli secara online, kemudian kemudahan 

(ease of use). 

Davis et al. (1989) mendefinisikan percieved ease of use sebagai keyakinan akan 

kemudahan penggunaan, yaitu tingkatan dimana user percaya bahwa teknologi/sistem 

tersebut dapat digunakan dengan mudah dan bebas dari masalah., dan selanjutnya kualitas 
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informasi (information quality), kualitas informasi didefinisikan sebagai persepsi 

pelanggan terhadap kualitas informasi tentang produk atau layanan yang disediakan oleh 

sebuah website (Laudon dan Laudon, 2012). Semakin berkualitas informasi yang 

diberikan kepada pembeli online, maka akan semakin tinggi minat pembeli online untuk 

membeli produk tersebut. 

Persepsi akan resiko (perceive risk) dinilai sebagai tingkat anggapan pelanggan 

akan hasil negatif yang mungkin terjadi ketika melakukan transaksi secara online 

(Featherman dan Pavlou, 2002). Schiffman et al. dalam Suresh (2011) mengatakan bahwa 

persepsi akan resiko adalah sebuah ketidakpastian yang dihadapi konsumen ketika 

mereka tidak dapat meramalkan konsekuensi dimasa yang akan datang atas keputusan 

pembelian yang mereka lakukan. 

Archana dan Vandana (2012) dalam penelitiannya mengenai pengaruh e-service 

quality terhadap perilaku pembelian konsumen dalam berbelanja online, menyebutkan 

bahwa saat ini harga dan promosi tidak lagi mampu menentukan keputusan pembelian 

bagi konsumen. Menurutnya, saat ini konsumen juga melakukan penilaian pada kualitas 

pelayanan ketika berbelanja secara online. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, 

maka penulis melakukan penelitian berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh 

Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online di Website Tokopedia (Studi Kasus pada 

Mahasiswa di Universitas Islam Indonesia) “ 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini penulis 

meneliti permasalahan yang berhubungan dengan perkembangan teknologi yang semakin 

canggih dan pesat membuat gaya hidup masyarakat ikut berubah, salah satu yang paling 
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mencolok adalah kecenderungan beraktivitas di dunia maya seperti berbelanja secara 

online. Untuk menarik konsumen supaya melakukan sebuah keputusan pembelian pada 

online situs Tokopedia. Oleh sebab itu timbul masalah bagaimana cara untuk 

meningkatkan keputusan pembelian pada situs jual beli online Tokopedia. Oleh karena 

itu, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh kepercayaan terhadap keputusan pembelian secara 

online? 

2. Apakah terdapat pengaruh keamanan terhadap keputusan pembelian secara 

online? 

3. Apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian 

secara online? 

4. Apakah terdapat pengaruh persepsi resiko terhadap keputusan pembelian secara 

online? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dilakukan lebih terarah dan topik yang dibahas tidak meluas 

maka perlu dilakukan pembatasan lingkup penelitian. Adapun pembatasan lingkup pada 

penelitian ini adalah: 

1. Variabel yang akan diteliti adalah variabel kepercayaan, keamanan, kualitas 

pelayanan, persepsi resiko serta variabel keputusan pembelian secara online.  

2. Studi kasus pada website Tokopedia. 

3. Responden yang diteliti adalah mahasiswa yang pernah melakukan pembelian 

online pada situs jual beli Tokopedia, khususnya mahasiswa kampus Universitas 

Islam Indonesia Yogyakarta. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Dari uraian rumusan permasalahan diatas, tujuan penelitian yang diharapkan dapat 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap keputusan pembelian secara 

online. 

2. Untuk mengetahui pengaruh keamanan terhadap keputusan pembelian secara 

online. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian 

secara online. 

4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi resiko terhadap keputusan pembelian secara 

online. 

 

1.5. Manfaat Penelitan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagi pihak antara lain: 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang 

pengaruh kepercayaan, kemudahan, kualitas pelayanan, persepsi resiko terhadap 

keputusan pembelian online. Dalam bidang pemasaran, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat berkontribusi untuk menambah khasanah teori mengenai dimensi kualitas jasa 

online (e-service quality). Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat 

berkontribusi sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya mengenai keputusan 

pembelian online. 
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1.5.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan 

bermanfaat untuk usaha bisnis online, khususnya Tokopedia untuk dapat merumuskan 

strategi pemasaran mereka guna mempertahankan keunggulan kompetitif dan terus 

mengembangkan inovasi baru dari sistem situs Tokopedia di masa yang akan datang 

yang inovatif, murah, menarik, dan dapat dipercaya, sehingga member Tokopedia 

dapat tetap selalu berbelanja online di situs Tokopedia. 

 

  


