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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan e-commerece telah mengubah wajah bisnis ritel dan 

holiday shoping. Internet membuat belanja menjadi semakin mudah dan 

menyenangkan. pada konteks media masa tradisional, attitude toward the Ad 

sering dipakai untuk mengukur efektivitas iklna. Dalam hal ini, seiring dengna 

maraknya bisnis ritel di dunia maya, masih terdapat gap untuk mengukur 

efektivitas website. bagi pemasar, tentu kala pengukuran yang sahih dan andal 

terhadap sikap konsumen terhadap website sangat krusial untuk membuat 

pengalaman berbelanja di internet menjadi semakin mudah dan 

menyenangkan.  

Dengan semakin banyaknya pengguna internet lebih-lebih dalam 

penggunaan word wide web dan e-mail, mereka semakin menyatu dengna 

program canggih itu. hal ini dikarenakan dampak positif dari teknologi 

informasi dan komunikasi atau yang lebih dikenal dengan internet tersebut 

begitu besar baik bagi pengguna maupun bagi pengusaha dibidang tersebut. 

salah satu dampak positif bagi pengusaha adalah memasarkan produknya 

melalui website. Media komunikasi dan informasi itu, muncul budaya-budaya 

baru seperti memiliki web bagi para pengusaha untuk memasarkan produknya. 

Kemudahan dan fasilitas yang disediakan internet pun menjadikan sajian-

sajian tersebut diinternet sangat bervariatif. internet bagaimanapun juga sangat 
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penting dan diperlukan bagi umat manusia. bagi orang-orang yang tinggal di 

kota, peran internet dijadikan kebutuhan informasi utama karena saat ini 

masyarakat kota cenderung haus akan informasi, apabila tidak mengenyam 

informasi satu hari saja rasa-rasanya hidup ini menjadi serba gelisah tak 

karuan dna takut dianggap ketinggalan zaman.  

Sekarang ini persaingan semakin ketat antara perusahaan penyedia 

produk dengan perusahaan yang memasarkan melalui tim marketing 

sedangkan dewasan ini untuk memasarkan suatu produk tidak hanya melalui 

tim marketing melainkan melalui sebuah webset pada dunia maya lebih 

cenderung semakin efektif. 

Sikap merupakan fungsi dari kognisi pada periode awal pembelian 

(masa sebelum mengkonsumsi) dan merupakan fungsi dari sikap sebelumnya 

ditambah dengan kepuasan di periode berikutnya (setelah mengkonsumsi).  

Berjalannya waktu adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, ternyata 

menimbulkan permasalahan yang kompleks untuk dicarikan solusi. Di era 

globalisasi saat ini, perkembangan jaman penuh dengan berbagai kemajuan 

disegala bidang. Terbatasnya alat pemuas dan pemenuh kebutuhan manusia 

menjadi kendala utama dari penyelesaian suatu masalah. Kondisi riil yang 

terjadi dalam masyarakat dengan adanya persaingan global memberikan 

konsekuensi logis bagi perusahaan untuk dapat berperan sekaligus menguasai 

pasar.  

Persaingan global menunjuk setiap perusahaan untuk dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan yang nantinya akan menunjang terwujudnya 
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loyalitas konsumen atau pelanggan (customer loyalty). Apalagi dengan 

semakin tinggi persaingan sebagai imbas dari persiangan global yang penuh 

dengan keterbukaan, kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi, 

membuat semua perusahaan harus dapat meningkatkan keterampilan untuk 

memberikan pelayanan atau customer service kepada pelanggan. 

Menurut Swasta dan Irawan, (2008) sikap adalah suatu kecenderungan 

yang dipelajari untuk bereaksi terhadap penawaran produk dalam masalah 

yang baik ataupun kurang baik secara konsisten. Ada suatu kecenderungan 

untuk menganggap bahwa sikap itu merupakan faktor yang tepat untuk 

meramalkan perilaku yang akan datang. jadi dengan mempelajari sikap 

seseorang diharapkan dapat menentukan apa yang akan dilakukan. Namun 

sampai saat ini para ahli masih belum menemukan korelasi yang kuat antara 

sikap dengan tingkahlaku. 

Menurut Chen dan Wells (1999) melalukan riset untuk pengemabngan 

skala pengukuran sikap konsumen melalui website. Sedangkan skala 

pengukuran ini menyajikan tiga dimensi sikap terhadap website yaitu : 

entertainment, informativeness dan organisation.  

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mencoba mengambil judul 

tentang “Sikap Sivitas Akademika Terhadap Website UMS Dan 

Perpustakaan”.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pokok permasalah 

yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan sikap 
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mahasiswa dan dosen terhadap website Universitas Muhammadiyah Surakarta 

dan Perpustakaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah diatas penulis mengajukan tujuan penelitian 

sebagai berikut : Untuk menganalisis ada perbedaan sikap mahasiswa dan 

dosen terhadap website Universitas Muhammadiyah Surakarta dan 

Perpustakaan 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat dapat secara langsung menerapkan teori-teori yang 

telah diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam praktek nyata pada kondisi 

bisnis dunia maya atau internet yang sesungguhnya dan penelitian ini 

dapat digunakan pula untuk menambah wawasan pengetahuan yang lebih 

luas tentang konsep loyalitas pelanggan serta sumbangan pemikiran yang 

sederhana dalam konsep pengelolaan jasa. 

2. Bagi Akademi 

a. Penelitian ini berusaha memberikan pengetahuan kepada akademisi 

terkait sikap terhadap website. 

b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi 

bagi para pembaca pada umumnya dan sebagai bahan referensi 

tambahan pada khususnya untuk melakukan penelitian selanjutnya. 
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Disamping itu dapat juga dijadikan pembanding terhadap penelitian 

lainnya yang mungkin menggunakan perusahaan yang berbeda.  

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk menyusun laporan penelitian menggunakan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini terdiri atas teori-teori yang mendasari beberapa variabel 

yang diteliti 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini terdiri atas : populasi dan sampel, sumber data, metode 

pengumpulan data, dan metode analisa data 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA  

Bab ini menyajikan deskripsi hasil analisis penelitian 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menyajikan tentang : Kesimpulan, keterbatasan penelitian 

dan disajikan pula saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


