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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Internet sudah menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari 

baik individu maupun organisasi (Hanson, 2000 :7 9). Perusahaan 

menggunakan internet sebagai cara untuk menjangkau pelanggan secara 

global, sehingga mendorong perkembangan dunia bisnis. Dunia bisnis melaui 

internet banyak dimanfaatkan dalam bentuk jual beli barang antara dua belah 

pihak yang bertransaksi atau yang sering disebut dengan E-Commerce (Indrajit, 

2001: 1). Sistem e-commerce yang dilakukan memudahkan perusahaan 

mempromosikan produknya untuk  menarik perhatian konsumen sehingga ada 

niat untuk melakukan pembelian.  

Niat beli sangat dibutuhkan pemasar untuk proyeksi penjualan dimasa 

yang akan datang sehingga berbagai cara ditempuh perusahaan dalam 

meningkatkan penjualannya. Salah satunya e-commerce dalam bentuk website 

yang dapat didesain semenarik mungkin sehingga ada ketertarikan untuk 

mengunjungi atau membeli lewat website tersebut. Pemasaran lewat internet 

dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menjangkau wilayah yang luas tanpa 

harus mengeluarkan biaya promosi iklan. Sedangkan  konsumen dapat 

menghemat waktu, tenaga dan biaya karena dengan hanya mengklik barang 

bisa diperoleh.  

Belanja online yang dirasa mudah, praktis, hemat waktu, biaya dan tenaga 

menyebabkan beralihnya perilaku belanja orang Indonesia dari belanja secara 
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konvensional ke belanja secara online. Saat ini banyak yang menggunakan situs 

jejaring sosial untuk mendukung bisnis secara online yang disediakan secara 

gratis. Salah satunya e-commerce dalam bentuk website yang dapat didesain 

semenarik mungkin sehingga ada ketertarikan untuk mengunjungi atau membeli 

lewat website tersebut. Namun tidak semua pelaku bisnis dapat memiliki webisite 

karena dalam pembuatannya dibutuhkan kemampuan khusus dan biaya yang 

besar. Oleh karena itu banyak dari mereka yang mempromosikan produknya 

melalui situs jejaring sosial yang disediakan secara gratis. Dengan tersedianya 

sistem e-commerce didalam jejaring sosial apakah para pengguna (konsumen) 

mempunyai niat untuk membeli melalui jejaring sosial tersebut.  

Hasil survei yang dilakukan Rakuten (toko belanja online terbesar di 

jepang). Ryota Inaba selaku Presiden Direktur dan CEO Rakuten Belanja 

Online tersebut memperkirakan bahwa ada pertumbuhan hingga 2, 5 kali lipat 

untuk belanja melalui jejaring sosial. Mengutip penelitian lembaga riset gartner 

mengenai trend belanja online, sekitar 50 % informasi tentang konsumen baru 

akan didapatkan berdasarkan identitas dari jejaring sosial, misalnya log in 

melalui facebook pada akhir 2015 (tekno.kompas.com 15 november 2013).  

Penyedia barang di jejaring sosial merupakan pengguna aktif jejaring 

sosial sehingga informasi terhadap produk yang dijual akan selalu up to date. 

Selain itu mereka juga melakukan komunikasi diantara para pengguna 

sehingga dengan komunikasi yang baik akan menumbuhkan niat untuk 

membeli melalui jejaring sosial. Komunikasi yang baik juga dapat mencegah 

resiko ketidakpastian. Misalnya konsumen bisa setiap saat menanyakan tentang 
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produk yang ingin dibeli dan pihak seller selalu merespon setiap pertanyaaan 

tersebut sehingga konsumen merasa aman ketika ingin membeli.  

Pemasar akan selalu menguji elemen-elemen dari bauran pemasaran 

yang mungkin mempengaruhi niat beli. Di dalam jejaring sosial yang berkaitan 

dengan Place, bisa di akses diamanapun karena berhubungan dengan koneksi 

internet.  Price yang di tawarkan juga terbilang murah karena konsumen tidak 

perlu pergi ketoko membuang waktu berjam-jam untuk membeli sesuatu dan 

juga bisa membandingkan harga antara penjual yang satu dengan yang lainnya 

karena banyaknya penjual di jejaring sosial. Promotion juga dilakukan secara 

besar-besaran dan produck yang diperjualbelikan juga beragam dan bisa 

melihat bagaimana produk yang mempunyai kualitas bagus jika mempunyai 

pengetahuan terhadap produk yang ingin dibeli. 

Keinginan membeli pengguna (konsumen) juga dipengaruhi oleh 

kepercayaan, kemudahan mengoperasikan layanan dan resiko belanja online. 

Kepercayaan pengguna terhadap jejaring sosial tentang bagaimana kualitas 

informasi yang didapat ketika melihat-lihat barang yang ingin dibeli dapat 

dipercaya atau tidak. Kemudian mengoperasikan layanan berupa kemudahan 

dari fitur-fitur yang disediakan jejaring sosial untuk proses pencarian informasi 

dan berkomunikasi, tampilan situs-situs jual beli online yang mudah 

dimengerti, termasuk kemudahan dalam melakukan pembayaran jika hendak 

membeli sesuatu melalui jejaring sosial. Serta resiko dari belanja online atau 

pengalaman yang tidak mengenakkan ketika bertransaksi online akan menjadi 

pertimbangan pengguna (konsumen) terhadap adanya keinginan bertransaksi. 
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Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti tentang pengaruh dari 

kepercayaan, kemudahan mengoperasikan layanan dan resiko belanja online 

terhadap niat beli melalui jejaring sosial, bukan mengenai pengaruh bauran 

pemasaran terhadap niat beli. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Wardani 

(2013). Penelitian tersebut membahas tentang pengaruh persepsi, variabel yang 

digunakan adalah persepsi kemudahan, kepercayaan dan menambah kualitas 

pelayanan terhadap keinginan bertransaksi secara online oleh para pengguna 

Facebook Commerce. Dari penelitian tersebut disebutkan persepsi kemudahan 

dan persepsi kepercayaan yang mempengaruhi niat pengguna facebook 

commerce untuk bertransaksi online. Sedangkan persepsi kualitas pelayanan 

tidak mempengaruhi pengguna facebook commerce untuk bertransaksi online. 

Penyebab kurangnya minat publik untuk berbelanja online berkaitan 

dengan nilai kepercayaan dan keamanan yang diberikan oleh perusahaan, maka 

kepercayaan menjadi komponen yang vital (Hanson, 2000: 17). Suksesnya 

sistem e-commerce dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap suatu pemasok 

yang menyediakan barang dan jasa tersebut. Karena ketidakpercayaan terhadap 

penjaja barang di dunia internet jelas akan berakibat tidak lakunya suatu 

barang, dan ketidakpercayaan perusahaan yang memasang situs di internet 

berimplikasi pada tidak akan terjadinya transaksi (Oetomo, dkk. 2003). 

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2011), Wardani 

(2013), Adityo (2003), Suhartini (2011), Rofiq (2013), Saraswati (2013) dari 

bebera faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya transaksi melalui e-
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commerce seperti pengetahuan teknologi internet, kualitas website, kualitas 

produk, kualitas informasi, ternyata faktor kepercayaan (trust) menjadi faktor 

kunci. Hanya pelanggan yang memiliki kepercayaan yang akan berani 

melakukan transaksi melalui media internet. Tanpa ada kepercayaan dari 

pelanggan, mustahil transaksi e-commerce akan terjadi.  

Layanan jejaring sosial seperti Facebook yang awalnya hanya sebagai 

situs pertemanan sekarang menambah fungsinya menjadi e-commerce dan 

kondisi tesebut merupakan hal yang menarik untuk di teliti. Dengan munculnya 

sistem commerce didalam Facebook erat kaitannya dengan kepercayaan 

pengguna (konsumen) untuk menggunakan atau mengunjungi jejaring sosial 

tersebut. Dari kepercayaan tersebut diharapkan dapat menimbulkan niat untuk 

melakukan pembelian terhadap berbagai produk yang ditawarkan. Setiap 

melakukan log in melalui jejaring sosial seperti Facebook, pengguna 

(konsumen) akan dihadapkan dan ditawarkan berbagai informasi terhadap 

sesuatu yang bisa di perjualbelikan, hal tersebut bertujuan untuk memudahkan 

konsumen dalam mendapatkan berbagai informasi tentang produk tanpa perlu 

mencari situs-situs tertentu yang dipercaya dalam melakukan pembelian secara 

online.  

Fitur-fitur yang disediakan Facebook menambah kepercayaan 

konsumen sehingga ada niat untuk melakukan pembelian. Seperti pesan (chat) 

yang memungkinkan pengguna bisa mengirim dan menerima pesan tentang 

informasi produk yang ingin di beli. Group yang memungkinkan pengguna 

untuk membuat kelompok yang gemar melakukan belanja online sehingga bisa 
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saling bertukar informasi. Links yang bisa dibuat untuk berbagi website-website 

toko online yang bisa dipercaya seperti kaskus, toko bagus dan lain sebagainya. 

Picture yang memungkinkan pengguna memilih dan membandingkan produk 

mana yang sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhannya, ditambah video 

yang bisa menambah keyakinan terhadap produk mana yang berkualitas. 

Kemudahan mengoperasikan layanan menunjukkan kemudahan 

penggunaan suatu media transaksi sehingga dapat memicu keinginan 

konsumen untuk menggunakan media tersebut dalam melakukan pembelian. 

Facebook termasuk mudah digunakan terbukti dengan banyaknya pengguna 

jejaring sosial tersebut. Menurut data yang dimiliki Kementerian Komunikasi 

dan Informatika tahun 2012, pengguna Facebook di Indonesia ada 43,06 juta 

orang dan tercatat sebagai pengguna tertinggi dari situs jejaring sosial lainnya 

(http://www.antaranews.com 30 oktober 2013). Dengan banyaknya yang 

menggunakan situs tersebut, apalagi penggunanya banyak anak-anak remaja 

atau Mahasiswa yang cenderung senang dalam berbelanja terutama perempuan 

yang senang dunia fashion menjadi peluang tersendiri bagi para penjual untuk 

meningkatkan penjualannya. 

Facebook salah satu layanan jejaring sosial yang mudah dioperasikan 

dalam mencari informasi seperti fitur-fitur yang memudahkann konsumen 

bertanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan produk, tampilan situs-situs 

jual beli online yang langsung memberikan informasi produk yang 

memudahkan konsumen mencari produk yang diinginkan. Facebook juga 

memberikan kemudahan mengoperasikan dalam melakukan transaksi, hanya 

http://www.antaranews.com/
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tinggal mentransfer sejumlah uang kerekening yang diberikan penjual dan 

barang akan siap diterima pada waktu yang ditentukan.  

Sebelumnya pada Pertengahan 2009, jejaring sosial seperti facebook 

pernah terjun ke dunia E-commerce dengan meluncurkan platform yang 

bernama Credits, sebuah konsep Virtual Currency untuk melakukan pembelian 

item apa saja yang ada dalam facebook. Namun terhenti karena berbagai 

masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak facebook sendiri. Belajar dari 

pengalaman sebelumnya facebook baru saja dilaporkan mengembangkan 

sistem pembayaran online dengan metode Mobile Payment seperti halnya 

PayPal dan penyedia layanan transaksi keuangan online lainnya yang 

dipercaya cukup mudah, cepat dan sederhana. Facebook menjabarkan cara 

pengoperasian yang cukup singkat, pertama pengguna hanya perlu 

memasukkan nomor kartu kredit yang dikehendaki sebagai akun keuangan 

resmi dalam sistem Payment Facebook tersebut. Kemudian pengguna hanya 

tinggal log in untuk bisa langsung melakukan pembelian dalam aplikasi 

mobile. 

Namun dalam melakukan pembelian secara online tidak sedikit juga 

pihak yang dirugikan karena ketidaksesuaian antara harapan dan keinginannya 

sehingga menjadi pertimbangan konsumen untuk mau atau tidak dalam 

melakukan transaksi online. Dengan adanya berbagai resiko seperti barang 

yang tidak sampai di tangan pembeli, adanya para hacker yang bisa melakukan 

pencurian uang terhadap keamanan nomor PIN atau pembobolan kartu kredit 

saat melakukan teransaksi, pada waktu pengiriman diberikan barang yang 
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rusak ataupun palsu, tidak adanya jaminan keamanan dalam bertransaksi 

menjadi kendala tersendiri bagi konsumen. Hal ini dapat membuat konsumen 

takut melakukan transaksi online dan hilangnya kepercayaan kepada penjual 

yang berbau inetrnet. 

Menurut Sulaiman, (2002: 13 19) Pembobolan melalui modem dan 

peralatan canggih yang sedemikian rupa di set up untuk kejahatan didunia 

maya sudah sangat mengganggu roda perekonomian. Namun banyak orang 

menyangka bahwa untuk melakukan suatu kejahatan diperlukan peralatan 

canggih yang mahal dan setidak-tidaknya mempunyai suatu keahlian khusus di 

bidang komputer. Dugaan seperti itu  tidak semuanya benar bahkan boleh 

dikatakan tidak demikian. Karena kejahatan komputer bisa dilakukan dengan 

peralatan sederhana dan harganya relatif murah seperti Dummy Terminal yang 

hanya bisa mengirim dan menerima data saja tanpa mempunyai kemampuan 

mengolah data seperti komputer-komputer dewasa ini.  

Facebook melalui fitur-fiturnya dalam berkomunikasi, dapat 

meminimalisir resiko dalam belanja online yaitu dengan menjalin komunikasi 

yang baik antara dua pihak yang bertransaksi, diantaranya melaui pencarian 

informasi yang relevan. Penyajian informasi yang baik akan meghindari 

terjadinya berbagai kejahatan internet (cybercrime) karena komunikasi yang 

baik dapat membuat konsumen merasa aman dalam bertransaksi. Selain itu 

pengguna bisa mengambil tindakan untuk mereview seorang pedagang melalui 

reputasinya dengan melihat komentar yang dibuat oleh pengguna lainnya agar 

memastikan transaksi yang dilakukannya tidak ada unsur penipuan.  
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Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk 

meneliti mengenai pengaruh kepercayaan terhadap niat beli melalui jejaring 

sosial. Pengaruh kemudahan mengoperasikan layanan terhadap niat beli 

melalui jejaring sosial. Pengaruh resiko belanja online terhadap niat beli 

melalui jejaring sosial. 

B. Perumusan Masalah  

Internet sudah menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga banyak yang memanfaatkannya sebagai tempat berbisnis dalam 

bentuk jual beli barang dan banyak orang tertarik untuk melakukan pembelian. 

Facebook yang awalnya sebagai situs jejaring sosial kini menambah fungsi dan 

layanannya menjadi situs jual beli barang seperti E-Commerce. Dari uraian 

diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah kepercayaan, kemudahan mengoperasikan layanan dan 

resiko belanja online berpengaruh secara bersama-sama 

terhadap niat beli melalui jejaring sosial 

2. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap niat beli melalui 

jejaring sosial? 

3. Apakah kemudahan mengoperasikan berpengaruh terhadap niat 

beli melalui jejaring sosial? 

4. Apakah resiko belanja online berpengaruh terhadap niat beli 

melalui jejaring sosial? 
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C. Pembatasan Masalah 

Pada penelitian ini terdapat batasan-batasan dan fokus meneliti tentang 

adanya niat beli melalui jejaring sosial. Penelitian ini  hanya dilakukan pada 

orang yang belum pernah melakukan transaksi online dan yang aktif 

menggunakan jejaring sosial yaitu Facebook. Adapun variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini terbatas pada kepercayaan, kemudahan 

mengoperasikan dan resiko belanja online. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Menguji pengaruh kepercayaan, kemudahan mengoperasikan 

layanan dan resiko belanja online secara bersama-sama terhadap 

niat beli melalui jejaring sosial 

b. Menguji pengaruh kepercayaan terhadap niat beli melalui jejaring 

sosial 

c. Menguji pengaruh kemudahan mengoperasikan layanan terhadap 

niat beli melalui jejaring sosial 

d. Menguji pengaruh resiko belanja online terhadap niat beli melalui 

jejaring sosial 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan ilmu pengetahuan mengenai kepercayaan pada 
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jejaring sosial, kemudahan mengoperasikan layanan, resiko 

belanja online dan niat beli 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kaitan 

mengenai kepercayaan, kemudahan mengoperasikan layanan, 

resiko belanja online terhadap niat beli melalui jejaring social  

b. Manfaat Praktis 

Bagi ahli pemasaran penelitian ini diharapkan memberi 

informasi tentang hal-hal yang mempengaruhi konsumen terhadap 

adanya niat untuk melakukan pembelian melalui jejaring sosial 

sehingga lebih terbuka dan jujur lagi dalam berinovasi 

memasarkan produk atau jasa yang ditawarkan. 

 


