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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Adanya perkembangan teknologi internet berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini terjadi pada dunia bisnis dan 

pemasaran.Meningkatnya jumlah pengguna internet dimanfaatkan sebagian 

besar orang untuk melakukan bisnis online.Situasi ini berdampak timbulnya 

pasar potensial dalam meningkat perkembangan ekonomi. Chen dkk (2009) 

mengemukakan virtual komunitas masih terkesan informal bahkan nilai 

yang mereka dasarkan dari keinginan subjektif masih konstan sebagai 

tempat pertukaran informasi dan transaksi bisnis.E-commerce tidak hanya 

menjual dan membeli barang secara online tatapi e-commerce juga 

menghasilkan banyak keuntungan bagi perusahaan maupun konsumen. 

Menurut Andrews dkk (2007) Internet berkontribusi dalam pemasaran 

melalui penyebarkan informasi, meningkatkan nilai konsumen, 

meningkatkan kepuasan konsumen, keandalan dan retensi serta persepsi 

konsumen yang pada gilirannya mengarah pada profitabilitas dan pangsa 

pasar yang lebih baik. 

 Grewal dkk.(2002) Konsumen dapat secara efisien mendapatkan 

pengetahuan yang signifikan tentang perusahaan, produk dan merek, hal ini 

dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam membuat keputusan yang 

tepat saat berbelanja. Banyak konsumen yang melakukan pembelian pada 
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toko online berdasarkan informasi yang mereka dapatkan ketika mengakses 

internet, bahkan dapat disebabkan oleh teman maupun orang-orang yang 

ada disekitarnya sehingga konsumen tersebut mendapatkan informasi yang 

diinginkan. Corbit dkk (2003) konsumen berpartisipasi meningkat e-

commerce berkaitan langsung dengan orientasi pasar, menggunakan web, 

dan kepercayaan sebagai pengalaman. Pavlou dan Gefen (2002) suksesnya 

e-commerce sebagai syarat adanya kepercayaan, hal ini terjadi karena untuk 

melakukan pembelian konsumen masih ragu kecuali  percaya terhadap 

penjual. 

 Li dkk (1999) mengemukakan tingkat pendidikan juga 

mempengaruhi e-commerce dalam membuat keputusan. Tingginya 

pendidikan Konsumen membuat mereka lebih nyaman menggunakan 

saluran non-store untuk belanja, hal ini disebabkan karena  pendidikan 

menjadi korelasi positif dengan tingkat melek Internet di perorangan. 

Grabosky (2001) mengemukakan bahwa kunci keberhasilan dari bisnis 

berbasis internet dibangun melalui proses transaksi yang terpercaya, di 

mana pelaku bisnis harus menciptakan suasana yang mampu membuat calon 

konsumen dapat merasa nyaman dan percaya diri untuk melakukan transaksi 

secara online. Dengan meningkatnya penggunaan internet menimbulkan 

persaingan yang memunculkan berbagai situs e-commerce yang dapat di 

akses oleh para pengguna internet. 
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Tabel 1.1 

Situs jual beli online terbaik di indonesia 

   

Total 

Populasi 

 

Penggu

na HP 

 

Penggu

na PC 

Total 

Menit  

 

Total 

menonton 

Rata-rata 

total 

menit/toto

nan 

1 Lazada.co.id 21,235 15,864 8,107    526 552 1 

2 Blibli.com 15,556 13,837 2,651    635 422 1,5 

3 Tokopedia.com 14,401 13,006 2,217  1,548 326 4,7 

4 Elevenia.com 12,872 9,535 5,130    438 285 1,5 

5 MatahariMall.com 12,520 11,516 1,879    410 516 0,8 

6 Shopee.co.id 11,301 10,872   763  2,169 136 16 

7 Bukalapak.com 10,407 8,971 2,203     459 193 2,4 

8 Zalora.co.id   9,057 8,636   813      396 493 0,8 

9 Qoo10.co.id   7,689 7,641   123      76 91 0,8 

10 Blanja.com   5,823 5,673   327      81 88 0,9 

Source:comScoreMMXMulit-Platform,june2017,Indonesia      http://www.ilmuonedata.com 

 

 E-commerce memiliki dampak positif yang mampu menarik 

konsumen untuk bertransaksi online. Penyebab adanya peningkatan 

pengguna e-commerce di dasari karena adanya kemudahan serta kenyaman 

dalam mengakses internet.mereka dapat membeli produk yang mereka 

inginkan serta  melakukan transaksi secara mudah dan tentunya para 

konsumen e-commerce pun mampu melayani keinginannya sendiri sesuai 

harapan dan keputusan yang di ambil ketika sedang melakukan transaksi e-

commmerce tersebut. E-commerce juga memiliki dampak negatif seperti 

adanya resiko yang bisa dialami para penggunanya. 

 Hajli & Lin (2014) Menyatakan E-Commerce memiliki berbagai 

resiko yang dapat merugikan baik bagi konsumen maupun bagi perusahaan. 

Cheskin (1999) menjelaskan dalam e-commerce sering konsumen baru 

merasa bingung untuk berkunjung ke situs, karena di dalamnya informasi 

tidak dikenal dan baru. Selain itu, ada khawatir karena informasi situs yang 
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konsumen berikan disebarluaskan. Dengan berbagai resiko tersebut 

pengguna e-commerce harus lebih berhati-hati dalam memilah informasi 

dalam penggunaan e-commerce, karena semakin mudahnya akses terhadap 

internet membuat timbulnya kejahatan semakin meninngkat atau munculnya 

informasi yang menipu dan belum tentu kebenarannya.Kurangnya 

kepercayaan terhadap informasi pada situs online maka di perlukan sebuah 

iklan untuk menggambarkan informasi secara detail. 

 Kotler (2010) menyatakan Iklan bertujuan untuk memberikan 

informasi, membujuk dan mengingatkan konsumen yang dituju, serta iklan 

untuk menciptakan minat, kesadaran, tindakan, keinginan. Disini iklan 

sangat di perlukan sebagai pemberi informasi kepada pengguna e-commerce 

mengenai situs yang di jelajahi. Namun untuk menimbulkan kepercayaan 

tersebut tentunya tidak mudah, Adanya iklan belum sepenuhnya membuat 

konsumen memiliki rasa percaya atas informasi yang diterimanya untuk 

membuat keputusan pembelian pada situs e-commerce.informasi yang di 

dapat konsumen e-commerce melalui iklan konsumen pahami terlebih 

dahulu mengenai resiko ataupun dampak yang akan timbul kedepannya 

apabila iklan tersebut menipu. Hal ini  membuat para konsumen tidak 

mudah percaya meskipun iklan atau informasi yang didapat sudah 

memberikan gambaran secara meneyuluruh.  

 Pengguna E-commerce akan mempertimbangkan tingkat resiko 

yang dapat di alami ketika mengambil keputusan untuk membeli produk 

secara online. Semakin rendah resiko yang terjadi pada penggunaan e-
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commerceakan lebih meningkatkan kepercayaan pada konsumen serta jika 

semakin tinggi resiko maka akan membuat konsumen lebih berhati-hati 

dalam memberikan kepercayaan. Oleh karena itu para pengguna e-

commerce harus lebih berhati-hati untuk bisa mendapatkan kepuasan agar 

dapat tercipta kepercayaan serta untuk membuat rasa ketidakpastiaan 

mengenai informasi yang di dapat tersebut akan hilang pada pengguna e-

commerce. Agar pengguna e-commerce tidak khawatir dalam bertransaksi 

maka kenyaman serta keamanan yang harus di timbulkan agar para 

pengguna e-commerce dapat membuat keputusan ketika mengakses situs-

situs e-commerce. 

  Dari hal diatas mampu mengetahui penyebab keputusan pembelian 

konsumen dalam menggunakan e-commerce dengan adanya kepercayaan, 

iklan dan risiko yang mampu membuat konsumen lebih memilih 

menggunakan e-commerce.Berdasarkan uraian diatas untuk meneliti lebih 

mendasar, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitan sebagai 

berikut :“PENGARUH KEPERCAYAAN, IKLAN  DAN PERSEPSI 

RESIKO TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN E-COMMERCE” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan pembelian e-

commerce ? 

2. Apakah iklan berpengaruh terhadap keputusan pembelian e-commerce ? 

3. Apakah persepsi risiko berpengaruh terhadap keputusan pembelian e-

commerce ? 

4. Apakah kepercayaan iklan dan persepsi resiko berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian e-commerce ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Menguji pengaruh kepercayaan terhadap keputusan pembelian e-

commerce. 

2. Menguji pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian e-commerce. 

3. Menguji pengaruh persepsi resiko terhadap keputusan pembelian e-

commerce. 

4. Menguji pengaruh kepercayaan, iklan dan persepsi resiko terhadap 

keputusan pembelian e-commerce. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan, 

sekaligus dapat menerapkan teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan 

strategi pemasaran yang diperoleh dari perkuliahan, khususnya mengenai 

kepercayaan,iklan, persepsi resiko dan keputusan pembelian. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan 

pertimbangan yang bermanfaat bagi perusahaan e-commerce dalam 

menjalankan strategi pemasaran yang baik, khususnya mengenai 

kepercayaan,iklan, persepsi resiko dan keputusan pembelian. 

 

E. Sistematika Penulisan  

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan sekilas  tentang latar belakang 

masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan 

BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menjelaskan yang mendasari penelitian 

serta hasil-hasil penelitian sejenis yang pernah 

dilakukan yang berkaitan dengan kepercayaan, 

iklan, persepsi resiko terhadap keputusan    

pembelian e-commerce 
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BAB III   : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode penelitian yang 

digunakan meliputi jenis penelitian, 

populasi,sampel, data dan sumber data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, serta metode 

analisis data 

BAB IV   : ANALISIS  DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai deskriptif 

objekpenelitian, analisis data dan pembahasan yang 

dilakukan sesuai dengan alat analisis yang                                                              

digunakan. 

BAB V   : PENUTUP 

Berisi simpulan dari hasil penelitian yang dibahas                                    

sebelumnya, keterbatasan, serta saran-saran yang                                                                                  

dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang                                                                         

berkepentingan 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 


