
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan  teknologi  informasi  yang  sangat  pesat  termasuk

internet ternyata membawa dampak yang besar bagi segala aspek, tidak

terkecuali  perkembangan  dunia  bisnis  dan  pemasaran.  Saat  ini  sudah

sangat  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. Meningkatnya jumlah pengguna

internet  dimanfaatkan  sebagian  orang  untuk  melakukan  bisnis

online.Situasi ini berdampak timbulnya pasar potensial dalam meningkat

perkembangan  ekonomi.  Pertumbuhan pengguna internet  semakin  pesat

seiring semakin majunya teknologi. Menurut Philip (2005:45) “munculnya

internet telah sangat meningkatkan kemampuan perusahaan menjalankan

bisnis lebih cepat, akurat, mencakup kisaran waktu dan ruang yang lebih

luas”.

Menurut  data  pada  Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia

(APJII)  mencatat  angka  pertumbuhan  pengguna  internet di  Indonesia

hingga akhir tahun 2013 sudah mencapai 71,19 juta orang (HarianTI.com).

Menurut data dari www.internetworldstats.com  jumlah pengguna internet,

baik secara global maupun di Indonesia, terus meningkat tiap tahun.Dilihat

dari pola penggunaan  internet di Indonesia menunjukkan bahwa diposisi

pertama  hampir  95,75%  pengguna  memanfaatkan  internet untuk  surat

elektronik,

Menurut  Ahmadi  (2013:35)  “e-commerce merupakan  aktivitas

pembelian  dan penjualan  melalui  jaringan internet  dimana pembeli  dan

penjual tidak bertemu secara langsung, melainkan berkomunikasi melalui
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media  internet.  Terdapat  banyak  jenis  e-commerce yang  berkembang  di

dunia,  namun  hanya  ada  beberapa  jenis  e-commerce yang  berkembang  di

Indonesia. Salah satu jenis e-commerce yang saat ini ini berkembang pesat di

Indonesia  adalah  e-commerce jenis  marketplace.  Marketplace merupakan

sebuah  tempat  secara  daring  dimana  penjual  dapat  membuat  akun  dan

menjajakan  barang  dagangannya.  E-commerce tidak  hanya  menjual  dan

membeli  barang secara online tatapi  e-commerce juga menghasilkan banyak

keuntungan bagi perusahaan maupun konsumen.

Tabel 1.1

Situs jual beli online terbaik di Indonesia

Total Penggu Penggu Total Total total

No Nama situs Populasi na HP na PC Menit menonton 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
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Tabel 1.2

Daftar Pengguna Internet di Indonesia

Year Users Population % Pen GDP Usage source

2000 2.000.000 206.264.595 1.0% US$ 570 ITU

2007 20.000.000 224.481.720 8.9% US$ 1.916 ITU

2008 25.000.000 237.512.355 10.5% US$ 2.238 APJII

2009 30.000.000 240.271.522 12.5% US$ 2.329 ITU

2010 30.000.000 242.968.342 12.3% US$ 2.858 ITU

Sumber : www.internetworldstats.com

Apabila  dilihat  dari  data di atas dapat disimpulkan bahwa pengguna

internet  baik  secara  global  maupun  nasional  mengalami  peningkatan

yang  cukup  pesat.  Hal  ini  jelas  menjadi  sebuah  potensi  bisnis  yang

sangat menjajikan. Banyak konsumen yang melakukan pembelian pada

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.

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.

http://www.internetworldstats.com/
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Berdasarkan  pentingnya  kepercayaan,  iklan  dan  persepsi  akan

resiko maka perlu di adakan penelitian tentang faktor-faktor tesebut

dalam mempengaruhi keputusan pembelian  e-commerce, oleh karena

itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian sebagai berikut:

“Keputusan Pembelian  E-Commerce Ditinjau Dari Kepercayaan,

Iklan dan Persepsi Resiko Pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi

Angkatan 2015 Universitas Muhammadiyah Surakarta.”

B.  Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas dapat

diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Terdapat beberapa konsumen yang mengatakan pembelian

e-commerce tidak dapat dipercaya.

b. Masih ada keraguan konsumen saat melakukan 

pembelian e-commerce.

c. Dalam  memutuskan  untuk  membeli  produk  e-commerce

masyarakat  memiliki  kriteria  dalam  menentukan  pembelian

yaitu  faktor  iklan,  faktor  kualitas  pelayanan,  faktor

kepercayaan, faktor promosi.

d. Banyaknya  persepsi  risiko  dibenak  konsumen  sebelum

melakukan  pembelian  e-commerce seperti  menjadi  korban

penipuan, ketidaksesuaian barang yang dipilih, kualitas barang

yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, barang rusak saat

pengiriman  atau  salah  alamat  saat  pengiriman  dapat

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen secara online.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan  masalah  sangat  penting  bagi  peneliti,  agar  lebih

memudahkan  untuk  melakukan  penelitian  maka  perlu  adanya

pembatasan masalah.Untuk menyelesaikan keputusan pembelian e-

commerce ditinjau dari kepercayaan, iklan dan persepsi risiko.Maka

batasan masalah pada penelitian ini yaitu dilakukan pada mahasiswa
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Pendidikan  Akuntansi  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta

angkatan  2015  yang  difokuskan  padakeputusan  pembelian  e-

commerce  ditinjau  dari  kepercayaan,  iklan  dan  persepsi  risiko.

Dalam penelitian ini membatasi permasalahan yaitu:

1. Keputusan  pembelian  e-commerce adalah  tindakan

pengambilan  keputusan  yang  meliputi  keputusan  tentang

jenis dan manfaat produk, keputusan tentang bentuk produk,

keputusan  tentang  merek.  Keputusan  pembelian  e-

commercedibatasi pada indikator-indikator berupa: ketepatan

dalam  pembelian  produk,  sesuai  kebutuhan,  mempunyai

manfaat, pembelian berulang.

2. Kepercayaan adalah kesediaan perusahaan untuk bergantung

pada  mitra  bisnis.Kepercayaan  dibatasi  pada  indikator-

indikator berupa: integritas, kompetensi, konsistensi.

3. Iklan adalah setiap bentuk komunikasi nonpersonal mengenai

suatu  organisasi,  produk,  servis,  atauide  yang dibayar  oleh

satu  sponsor  yang diketahui.  Iklan  dibatasi  pada  indikator-

indikator  berupa: pesan dalam iklan yang menarik,  kualitas

informasi iklan, visualisasi iklan.

4. Persepsi  Resiko  adalah  ketidakpastian  yang  dihadapi  oleh

konsumen  ketika  mereka  tidak  dapat  meramalkan  dampak

dari  keputusan  pembelian  mereka.  Persepsi  resiko  dibatasi

pada  indikator-indikator  berupa:  Resiko  produk,  resiko

keuangan, resiko waktu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikiasi masalah yang 

telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh kepercayaan terhadap keputusan 

pembelian e-commerce?
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2. Adakah pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian e-

commerce?

3. Adakah pengaruh persepsi resiko terhadap 

keputusan pembelian e-commerce?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap keputusan 

pembelian e-commerce.

2. Untuk mengetahui pengaruh iklan terhadap 

keputusan pembelian e-commerce.

3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi resiko 

terhadap keputusan pembelian e-commerce.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini maka diharapkan dapat menjadi

dan memberikan hasil yang terbaik untuk pihak-pihak yang

terkait, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Sebagai jendela wawasan untuk mengetahui lebih dalam lagi

tentang bagaimananya  suatu pemasaran,  terutama dibidang

ekonomi manajemen dan dapat menerapkan ilmunya dalam

penelitian ataupun dalam kemudian hari.
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2. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi untuk

menambah pengetahuan dan sebagai bahan refrensi tambahan

untuk melakukan penelitian ilmiah dengan topik yang sama


