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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada saat ini perkembangan zaman terjadi sangat pesat diikuti juga oleh 

perkembangan teknologi yang semakin canggih. Beberapa aspek kehidupan 

merasakan dampak dari berkembangnya teknologi tersebut. Perkembangan sangat 

terlihat di berbagai bidang, seperti transportasi dan yang paling mencolok adalah 

teknologi, yang didukung adanya internet, internet dapat menghubungkan 

pengguna internet dari berbagai penjuru di seluruh dunia supaya dapat 

berkomunikasi melalui komunikasi elektronik. Internet tidak hanya dimanfaatkan 

untuk hanya sekedar berkomunikasi melalui media sosial, tetapi internet telah 

menciptakan sebuah dunia ekonomi baru. Tidak terkecuali, dunia bisnis juga 

mengalami dampak dari berkembangnya tekonologi internet ini. Internet dapat 

menjadi sebuah pasar yang potensial untuk para pebisnis. Jangkauan internet yang 

luas banyak dimanfaatkan para pebisnis untuk menjadi media pemasaran 

dikarenakan jumlah pengguna internet setiap tahun di seluruh dunia maupun di 

Indonesia mengalami peningkatan. 

Dalam perkembangannya, kemajuan teknologi telah mempengaruhi cara 

manusiamelakukan proses transaksi. Salah satunya adalah e-commerce, yaitu 

penggunaan internetdan web untuk transaksi bisnis. Dari berbagai situs e-

commerce yang kini ada, Shopee merupakan salah satu situs e-commerce yang 

menarik untuk diteliti dengan peningkatan nilai transaksi setiap tahunnya. Faktor 

pendukung yang mendorong konsumen melakukan kegiatan e-commerce adalah 
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kualitas website. Website suatu perusahaan harus mempresentasikan kehadiran 

perusahaan tersebut di mata pelanggan secara virtual sehingga konsumen menjadi 

percaya dan melakukan transaksi secara online melalui website perusahaan. 

Teknologi komunikasi, media dan informatika yang semakin 

berkembang pesat serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global 

telah membawa pengaruh cara dan pola kegiatan bisnis di industri perdagangan, 

pemerintahan social dan politik. Teknologi informasi dan komunikasi banyak 

membantu masalah – masalah sosial dan ekonomi, hal itu didukung dengan 

pernyataan Rahardjo (2002), yaitu “adanya teknologi informasi dapat membantu 

mengatasi masalah, kendala atau ketidakmampuan kita pada sesuatu. Salah satu 

kemajuan teknologi yang banyak digunakan oleh orang, organisasi maupun 

perusahaan adalah internet”. 

Miles & Covin (2000), mengatakan bahwa untuk memperoleh suatu 

kepercayaan dari pelanggan diperlukan persepsi yang baik mengenai perusahaan. 

Selain persepsi kepercayaan, kualitas situs web atau laman yang dimiliki oleh 

perusahaan adalah salah satu faktor yang dapat menentukan niat membeli 

seseorang secara online. Menurut Zviranet al. (2006), lebih lanjut menegaskan 

keterkaitan antara disain laman dan niat membeli online. 

Flavin et al. (2006), menemukan kegunaan laman (dinilai dalam hal 

struktur situs laman, kesederhanaan, kemudahan navigasi, kecepatan, dll) untuk 

mempengaruhi niat membeli seseorang secara online. Semua studi ini 

menunjukkan pentingnya elemen konten dan desain dalam situs laman. Kualitas 

produk ditentukan oleh fungsi, kegunaan, dan daya tahan, dengan terdapat kualitas 
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yang baik kemungkinan besar konsumen akan membeli produk tersebut yang 

berujung pada niat memebeli (Purwati et al. 2012). 

Faktor kualitas informasi juga mempunyai andil dalam melakukan 

pembelian secara online. Dengan menggunakan bahasa yang menarik dan 

persuasif supaya orang yang melihat gambar produk kemudian membaca 

keterangan mengenai produk yang dipaparkan dengan jelas. Hal tersebut dapat 

membuat pembeli tertarik, menumbuhkan minat beli dan kemudian melakukan 

keputusan pembelian secara online. 

Selain faktor harga , keragaman model produk dan kepercayaan. Menurut 

(Ferrinadewi, 2008) kepercayaan bersumber dari harapan konsumen akan 

terpenuhinya janji mereka. Ketika harapan mereka tidak terpenuhi maka 

kepercayaan akan berkurang bahkan hilang.  

Penggunaan layanan jasa berupa e-commerce yang dapat dinikimati oleh 

konsumen maupun perusahaan sendiri maka segala layanan yang diinginkan oleh 

para konsumen dapat segera ditindaklanjuti secepat mungkin, sehingga 

perusahaan tersebut akan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para 

konsumen. Selama ini juga konsumen yang ingin membeli produk diharuskan 

untuk mendatangi tempat penjual produk dan hal tersebut sangat tidak efisien bagi 

para konsumen yang memiliki kesibukan yang sangat padat. Dengan adanya 

layanan e-commerce maka konsumen dapat mengakses serta melakukan 

pemesanan produk dari berbagai tempat dengan mudah. 

Hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan berlomba-lomba membuat 

layanan online atau layanan e-commerce yang berkualitas dan dapat dipercaya 
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oleh konsumen agar memudahkan dan menambah value bagi produknya, lebih 

murah dan efisien.Hal ini berdampak besar terhadap penjualan jika banyak 

konsumen yang berkunjung ke situs e-commerce tersebut dan mengetahui merek 

yang sedang ditawarkan.“Salah satu tujuan dari pemasaran yang efektif adalah 

untuk mengenalkan keberadaan suatu produk kepada konsumen secara luas dan 

bagaimana membuat merek produk tersebut menjadi top of mind dalam benak 

konsumen dan menjadikan brand preference bagi konsumen saat ketika hendak 

melakukan sebuah keputusan pembelian”(Haryanto, 2009). 

 

B.           Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan,maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kualitas laman berpengaruh terhadap pembelian secara daring? 

2. Apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap pembelian secara 

daring? 

3. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap pembelian secara daring? 

4. Apakah kemudahan menggunakan e-commerce berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian secara daring? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis adanya pengaruh kualitas laman terhadap pembelian secara 

daring. 
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2. Menganalisis adanya pengaruh kualitas informasi terhadap pembelian 

secara daring. 

3. Menganalisis adanya pengaruh kepercayaan terhadap pembelian secara 

daring. 

4. Menganalisis adanya pengaruh kemudahan menggunakan e-commerce   

terhadap keputusan pembelian secara daring. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman penulis 

dalam praktek bidang manajemen, khususnya manajemen pemasaran. 

Lalu menambah pengalaman dalam menganalisis dan menyelesaikan 

permasalahan kasus dibidang pemasaran, memperluas variabel- variabel 

pemasaran, serta dapat berguna bagi konsumen dalam menerapkan 

pengambilan keputusan pembelian. 

2. Manfaat Akademis 

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan dapat 

memberikan kontribusi pada pengembangan studi mengenai pemasaran 

dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian sebelumnya dengan 

tema yang sama. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sebagai sarana untuk mempermudah dan memberikan arahan dalam 

penulisan penelitian ini, serta memberikan alur pemikiran yang tersusun secara 

sistematis agar dapat memahami penelitian ini, maka dibuatlah sistematika 

penulisan yang terdiri dari lima bab, tersusun sebagai berikut: 

BAB I              PENDAHULUAN 

Dalam bab pertama ini menjelaskan tentang latar belakang 

peneliti tertarik meneliti permasalahan yang diteliti, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II              TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua ini menguraikan mengenai tinjauan teori yang 

terdiri dari kualitas laman, kualitas informasi, kepercayaan, 

kemudahan dan keputusan pembelian. Pada bab ini juga 

memaparkan kerangka pemikiran, penelitian-penilitian 

terkait permasalahan yang diteliti peneliti serta hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ketiga ini dijelaskan mengenai ruang lingkup 

penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan 

data, populasi dan sampel, definisi operasional, dan 

pengukuran variabel, serta metode analisis data yang 

peneliti gunakan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Bab keempat ini memaparkan mengenai karakteristik 

responden, analisis data dan pembahasan hasil penelitian, 

pembuktian dari hipotesis yang  dipaparkan dalam bab satu 

serta jawaban atas pertanyaan pada perumusan masalah. 

BAB V PENUTUP 

Bab kelima menjadi bab terakhir berisikan simpulan dari 

serangkaian pembahasan permasalahan yang diteliti, 

keterbatasan penelitian serta saran-saran yang perlu 

disampaikan kepada populasi yang menjadi objek 

penelitian maupun saran bagi peneliti selanjutnya. 

 


