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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penggunaan dalam teknologi informasi tidak hanya mengubah sifat 

dari layanan yang disediakan tetapi juga mengubah proses penyediaan 

jasa. Seiring berjalannya waktu, di era globalisasi perkembangan teknologi 

mengambil peranan yang sangat penting karena mempermudah manusia 

dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan (Laurent, 2016). 

Perkembangan teknologi membuat internet terus berkembang dan tersebar 

ke segenap elemen lapisan masyarakat. Salah satu kegunaan media 

internet dalam aplikasi bisnis yaitu electronic commerce (e-commerce) 

atau sering juga disebut perdagangan elektronik. E-commerce mengacu 

pada penggunaan internet dan internet untuk membeli, menjual, 

mengangkut, atau memperdagangkan data, barang, atau layanan (Turban et 

al., 2015). E-commerce merupakan bisnis secara elektronik yang 

memfokuskan diri pada transaksi bisnis dengan menggunakan internet 

sebagai media pertukaran barang atau jasa, baik antara dua buah institusi 

atau organisasi yang disebut business to business (B2B) maupun antar 

institusi dengan konsumen langsung yang disebut business to customer 

(B2C). Di Indonesia sendiri, pertumbuhan pangsa pasar untuk e-commerce 

semakin meningkat. Hal itu terbukti dengan bertambahnya pengguna 

internet yang menjadi potensi besar bagi pemasar e-commerce. Salah satu 
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perusahaan e-commerce yang sukses dan berhasil dalam memanfaatkan 

peluang pasar e-commerce di Indonesia yaitu Shopee.  

Shopee Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan yang 

dikelola oleh Garena (berubah nama menjadi SEA Group). Bisnis C2C 

(customer to customer) mobile marketplace yang diusung Shopee 

memungkinkan kehadirannya dapat dengan mudah diterima oleh berbagai 

lapisan masyarakat, termasuk di Indonesia. Shopee Indonesia resmi 

diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT 

Shopee International Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee Indonesia 

mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga Oktober 2017 

aplikasinya sudah di download oleh lebih dari 25 juta pengguna. 

Menawarkan one stop mobile experience, Shopee menyediakan fitur live 

chat yang memudahkan para penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi 

dengan mudah dan cepat. Pelanggan yang berbelanja melalui situs Shopee 

ini tidak dikenakan biaya pengiriman ke seluruh Indonesia dan garansi 

pengembalian apabila pelanggan merasa tidak puas dengan produk yang 

diterimanya. Shopee menyediakan beberapa pilihan mode pembayaran dan 

situs ini mempunyai navigasi yang sederhana dan intuitif sehingga 

mempercepat dan mempermudah dalam belanja online.  

Dengan memaksimalkan pelayanan secara elektronik melalui 

internet yang dikenal dengan electronic service quality (e-service quality). 

Electronic service quality atau juga sering disebut dengan e-service 

quality, merupakan pengembangan teori dari service quality (SERQUAL) 

yang telah ada lebih dahulu. Secara konsep service quality dan e-service 
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quality mempunyai fungsi yang sama yaitu perbandingan persepsi 

pelanggan pada layanan yang telah diterima dengan harapan yang 

diinginkan pelanggan. E-service quality memiliki peranan penting dalam 

menciptakan sebuah nilai yang diterima (perceived value) dalam ruang 

lingkup berbelanja online. nilai yang diterima (perceived value) memiliki 

peranan dalam penilaian konsumen dengan cara membandingkan manfaat 

yang diperoleh konsumen dari suatu layanan yang diberikan perusahaan 

dengan pengorbanan yang telah dikeluarkan konsumen untuk memperoleh 

produk dengan demikian berikut penjelasan mengenai pengertian dari 

masing-masing variabel dalam penelitian ini. 

Variabel yang pertama, e-service quality didefinisikan sebagai 

evaluasi pelanggan secara keseluruhan dan penilaian mengenai 

keunggulan serta kualitas pengiriman layanan di pasar virtual (Gunadi, 

2015). Electronic service quality (e-service quality) merupakan salah satu 

cara untuk memaksimalkan pelayanan yang diberikan secara elektronik 

melalui internet. 

Variabel yang kedua, menurut Prabandari, et al. (2015), nilai yang 

diterima (perceived value) adalah trade off antara manfaat yang 

dipersepsikan dan pengorbanan yang dipersepsikan. Dalam pengaturan 

ritel online, nilai yang dirasakan pelanggan tidak datang hanya dari produk 

itu sendiri, tetapi juga situs web itu sendiri, saluran internet dan proses 

pencarian, pemesanan, dan menerima produk. 

Variabel yang terakhir, menurut Andreas, (2016), loyalitas 

pelanggan adalah sikap positif pelanggan yang mengkonsumsi suatu 
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produk atau jasa pada sebuah perusahaan dengan disertai komitmen untuk 

membeli produk atau jasa perusahaan tersebut secara konsisten terus-

menurus. Loyalitas pelanggan disebut juga perasaan puas pelanggan akan 

tingkat layanan yang diterima dan berujung pada keinginan untuk 

melanjutkan hubungan seperti pelanggan yang setia yang melakukan 

pembelian serta penggunaan produk atau jasa secara berulang meskipun 

terdapat banyak alternatif pilihan. 

Analisi pengaruh e-service quality dan nilai yang diterima 

konsumen pada loyalitas pelanggan dalam lingkungan belanja online 

menarik untuk dikaji sebab berguna untuk menambah serta meningkatkan 

wawasan mengenai variabel yang dapat membentuk loyalitas pelanggan 

dalam lingkungan belanja online melalui pemberian kualitas layanan. 

Peneliti ingin meneliti mengenai pentingnya e-service quality, nilai yang 

diterima dalam mempengaruhi loyalitas konsumen pada belanja online. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan 

penelitian tentang ”Analisis Faktor E-Service Quality dan Nilai 

Yang Diterima Terhadap Loyalitas Pelanggan Dalam Pembelian 

Online Melalui Shopee.Co.Id Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Surakarta”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Apakah e-service quality berpengaruh signifikan pada loyalitas 

pelanggan? 

2. Apakah nilai yang diterima (perceived value) berpengaruh 

signifikan pada loyalitas pelanggan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas,  tujuan dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh e-service quality pada loyalitas 

pelanggan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh nilai yang diterima (perceived 

value) pada loyalitas pelanggan. 

D. Manfaat Penelitian 

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menjadikan penambahan 

wawasan dari teori yang selama ini diterima di perkuliahan 

dalam bidang pemasaran terkait e-service quality, dengan 

kondisi nyata di lapangan. 

b. Bagi Peneliti Lanjutan 

Penelitian ini akan menjadi informasi dan masukan 

dalam melakukan penelitian sejenis tentang e-service 

quality. 
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2. Manfaat Praktisi 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan yang riil tentang pentingnya e-service quality 

dalam berbisnis atau berbelanja online. 

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini berguna bagi perusahaan untuk 

menjadi dasar pengambilan keputusan serta kebijakan 

terkait dengan e-service quality untuk membangun loyalitas 

pelanggan. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan merupakan suatu pola dalam menyusun 

karya ilmiah untuk memperoleh gambaran secara garis besar bab demi 

bab. Sistematika penulisan ini dimaksukan untuk memudahkan pembaca 

dalam memahami isi dari penelitian ini. Penelitian ini disusun dalam lima 

bab dengan perincian sebagai berikut : 

BAB I                       PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas beberapa hal 

seperti latar belakang masalah,perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan secara 

keseluruhan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan 

teoritis variabel-variabel yang diteliti, telaah 

pustaka yang berisikan tentang uraian 

sistematika mengenai hasil peneliti terdahulu, 

kerangka teoritik guna untuk menganalisis 

suatu masalah, serta hipotesis yang 

merupakan perumusan dari landasan teori 

dan merupakan jawaban sementara terhadap 

penelitian. 

 BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memuat penjelasan mengenai 

gambaran teknik yang akan digunakan dalam 

penelitian. Teknik ini meliputi uraian tentang 

kondisi objek dan subyek penelitian, proses 

penelitian, kondisi populasi, penentuan 

sampel, serta alat yang digunakan baik dalam 

pengumpulan data maupun analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang deskriptif 

objek penelitian yang meliputi deskriptif 

objek penelitian yang meliputi deskripsi 
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perusahaan, analisis data dan pembahasan 

hasil penelitian. 

BAB V   PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan 

atas hasil pembahasan analisis data 

penelitian, keterbatasan penelitian, dan 

saran-saran yang bermanfaat untuk peneliti 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


