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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Saat ini dimana teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami 

kemajuan yang sangat pesat masyarakat pada zaman ini telah dimanjakan oleh 

teknologi dengan kemudahan kemudahanya termasuk dalam hal keputusan 

pembelian melalui suatu website e-commerce (online shoping). Apprance, 

navigation, content, dan shoping  process adalah faktor – faktor penting yang 

harus ada dalam suatu website yang bertujuan untuk mempengaruhi konsumen 

melakukan pembelian melalui website tersebut, hal ini telah di buktikan 

dengan beberapa hasil riset berbeda yang pernah dilakukan oleh (Rizky dkk, 

2014; Carlos Flavian, 2009;Schubert dan Salz, 1999 ;Vander Marwer, 2003; 

Palmer, 2002) darihasil – hasil yang beragam tersebut menarik untuk di teliti. 

Hal ini juga sama dengan penelitian yang di lakukan (Fatih Kurtcu, 2012; 

Andidkk, 2013; Flaviant, 2009;Agarwal dkk, 2002; Lynn Dailey, 2004)yang 

menyatakan bahwa apparance, navigation, content, dan shoping prosces 

smerupakan faktor faktor penting yang dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian kepada website tersebut. 

Menurut.(Carlos et al,. 2009). “Desain adalah proses menciptakan 

sebuah artefak dengan struktur bentuk yang direncanakan, artistik, koheren, 

bertujuan, dan berguna''. Dari perspektif konsumen, sebuah website harus 
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dirancang dengan semua fitur untuk membangkitkan afektif dari pengguna dan 

untuk meningkatkan kunjungan online mereka atau niat beli konsumen. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Carlos Flavian (2003) 

menegaskan bahwa faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian melalu 

e-commerce adalah apprance (tampilan), navigation (navigasi), content (isi), 

dan shoping process (proses pembelian). Sementara penelitian lain yang 

dilakukan Agarwal dkk (2002)  menyatakan bahwa variable content (isi) dan 

metode pemasaran adalah faktor utama yang mempengaruhi keputusan 

pembelian yang dilakukan oleh konsumen. 

Sedangkan Suyanto (2008) menjelaskan bahwa desain tampilan visual 

web adalah sebuah seni dan proses dalam menciptakan halaman web tunggal 

atau keseluruhan yang melibatkan estetika dan seluk-beluk mekanis dari suatu 

operasi situs web pengaturan warna, kontras, keseimbangan konten dan ruang 

kosong juga menjadikan tampilan pada sebuah website menjadi lebih menarik 

bagi pengguna website online shop. 

Penelitian yang dilakukan oleh Vander Marwer, 2003 yang 

menegaskan bahwa faktor variabel navigation (navigasi) dan variable content 

(isi) yang terdapat dalam suatu website onlie shoping adalah faktor - faktor 

yang mempengaruhi keputusan pembelian. Sementara menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Lynn Dailey (2004) hanya variabel navigasi saja yang 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

Menurut Rizky dkk (2014) proses belanja secara umum para 

pengunjung benar-benar merasakan adanya dukungan dari website, dimana 
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dimensi shopping process yang terdiri dari kemudahan proses belanja yang 

dinilai cukup mudah dan proses belanja tidak lebih dari lima tahap. Sedangkan 

menurut. Schubert dan Selz (1999) menyatakan bahwa informasi yang 

berkaitan dengan proses belanja menjadi aspek yang penting pula untuk 

pencapaian keefektifan sebuah website e-Commerce. 

. E-Commerce ini mencakup distribusi, penjualan, pembelian, 

marketing dan service dari sebuah produk yang dilakukan dalam sebuah 

system elektronika seperti Internet atau bentuk jaringan komputer yang lain. 

Keputusan pembelian merupakan salah 

Satu indikator berhasil atau tidak nya suatu website online shop 

mempengaruhi calon konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk 

pada website tersebut, apakah website tersebut mampu memikat calon pembeli 

dengan desain wibesite ,kualitas informasi dan proses pembayaranya. Semua 

di lakukan untuk menjaga dan meningkatkan eksistensi suatu website online 

shop tersebut. 

Pembelian adalah keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli, 

apakah membeli atau tidak, kapan membeli, dimana membeli, dan bagaimana 

cara pembayarannya” (Sumarwan,2003). Pemasaran elektronik merupakan 

upaya perusahaan untuk memberikan informasi, melakukan komunikasi, 

mempromosikan, dan menjual produk dan layanan melalui internet, (Kotler, at 

al., 2004). 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti menentukan objek 

penelitian pada online shop. Online shop paling sering di gunakan dikarnakan 
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mudah dan cepat dalam melakukan suatu pembelian sehingga online shop kini 

lebih banyak di gunakan dalam proses berbelanjan pada saat ini. 

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa apparance, Navigation, 

Content dan shoping process memberikan pengaruh kepada keputusan 

pembelian pada penelitian ini peneliti tertarik untuk mengambil judul 

“PENGARUH E-COMMERCE TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN MELALUI ONLINE SHOP”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Menurut Rahmati (2009) E-commerce singkatan dari  E lectronic 

Commerce yang artinya sistem pemasaran secara atau dengan media 

elektronik. Pemasaran elektronik merupakan upaya perusahaan untuk 

memberikan informasi, melakukan komunikasi, mempromosikan, dan menjual 

produk dan layanan melalui internet. 

Apparance, content, navigation dan shoping process merupakan 

variabel penting yang mengukur keberhasilan suatu website dalam 

mempengaruhi calon pembeli. Ketepa dan perusahaan dalam mendesain suatu 

website online shop dengan memperhatikan apparance, content, navigation 

dan shoping process memungkinkan berpengaruh terhadap pembelian yang 

dilakukan oleh konsumen melalui website tersebut akan tinggi (Carlos 

Flavian, 2009; Andidkk, 2013; Benbunan, 2001; Van Der Marwer, 2003; 

Palmer, 2002). 
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Dari kesimpulan di atas maka peneliti merumuskan: Apakah 

apparance, content, navigation danshoping process berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen melalui online shop? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui: 

Menganalisis tentang pengaruh apparance, navigation, content dan 

shoping process terhadap keputusan pembelian konsumen melalui suatu 

website/onlie shop. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkuat teori 

tentang pengaruh apparance, navigation, content, dan shoping process 

terhadap keputusan pembelian melalui online shop. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis guna menunjang 

profesi yang ditekuni. 
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b. Bagi Peneliti Berikutnya 

Dapat di jadikan bahan pertimbangan serta dapat dikembangan dalam 

penelitian lebih lanjut. 

c. Bagi perusahaan 

Untuk merancang strategi dalam membuat atau memperbaiki website 

online shop dalam apparence, navigation, content, dan online shop. 

Serta mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsummen melalui online shop 

 
 

 


