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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Dalam era globalisasi sekarang ini, perkembangan teknologi dan 

informasi telah maju sangat pesat dan dapat dirasakan oleh sebagian 

besar kegiatan manusia dan perilaku konsumen dalam mempreroleh, 

mengkonsumsi barang atau jasa. Perubahan yang cepat dalam teknologi 

informasi telah mengubah budaya sebagian besar masyarakat dunia, 

terutama yang tinggal di perkotaan. Masyarakat diseluruh dunia telah 

mampu melakukan transaksi ekonomi dan memperoleh informasi dalam 

waktu singkat berkat teknologi satelit dan komputer yang disebut 

internet. 

 Internet adalah gabungan jaringan komputer di seluruh dunia 

yang membentuk suatu sistem jaringan informasi global. Semua 

komputer yang terhubung ke internet dapat mengakses semua informasi 

yang terdapat di internet secara gratis.  Internet menghubungkan manusia 

ke seluruh dunia. Melalui internet, manusia dapat saling berbagi 

pengetahuan dan informasi melalui e-mail, publikasi digital, belanja 

secara online, mencari berita, dan sebagainya (Sevdik dan Akman, 2002). 

Keberadaan internet sangat dibutuhkan dalam bertukar 

informasi dan berkomunikasi secara cepat tanpa ada batasan wilayah, 

ruang dan waktu. Internet juga bisa digunakan untuk memperluas 

pengetahuan serta memperluas pergaulan kita sebagai makhluk sosial. 

Peranan internet yang sangat penting adalah sebagai sumber data dan 
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informasi serta sebagai sarana pertukaran data dan informasi. Kebutuhan 

internet yang sangat penting sehingga peningkatan jumlah pemakai 

internet setiap tahun yang selalu meningkat di seluruh dunia termasuk di 

Indonesia, dan di dalamnya termasuk aktifitas transaksi melalui media 

online. 

Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di asia 

mencapai 45,7% dari seluruh penduduk dunia dari jumlah tersebut 

pengguna internet di Indonesia mencapai 71,190 juta pada data yang 

diambil 30 Juni 2014. Dengan jumlah tersebut indonesia menempati 

peringkat empat di asia dari negara-negara besar seperti cina, india dan 

jepang. Data tersebut diungkapkan oleh salah satu situs lembaga survei 

yaitu internet world state.com. Jumlah pengguna internet tersebut berarti 

tumbuh 13% dibandingkan catatan akhir tahun 2012 yaitu sebanyak 63 

juta orang dan 5,1% dari jumlah tersebut adalah pengguna fasilitas 

transaksi melalui media online (www.internetworldstats.com, 2014). 

Dengan adanya internet sebuah paradigma baru ekonomi telah 

lahir. Dunia maya terbentuk seiring dengan mengingat jumlah pengguna 

internet yang terus bertumbuh pesat dapat menjadi sebuah pasar yang 

potensial untuk dimasuki para pebisnis. Di lain pihak, praktik e-

commerce dan e-bisnis ternyata mempunyai banyak keuntungan baik 

bagi perusahaan ataupun konsumen. Konsumen dalam hal ini sebagai 

pengguna situs jual beli online selalu berupaya untuk mendapatkan 

kemudahan dalam transaksi yang akan dilakukan. Kemudahan 

http://www.internetworldstats.com/
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penggunaan (ease of use) merupakan suatu tingkatan dimana seseorang 

percaya bahwa teknologi informasi dapat dengan mudah dipahami. 

Kemudahan penggunaan akan mengurangi usaha (baik waktu dan tenaga) 

seseorang didalam mempelajari teknologi informasi. 

Fasilitas bertransaksi melalui media online memberikan 

kemudahan kepada konsumen atau penjual. Dengan adanya fasilitas yang 

mempermudah dan mempercepat, karena sudah dilengkapi dengan 

berbagai macam sistem pembayaran yang ditawarkan. Ada yang masih 

menggunakan sistem transfer bank, sistem voucher, hingga pembayaran 

dengan kartu kredit. Namun demikian masih banyak di antara pembeli 

online yang masih menyangsikan keamanan dari sistem yang terakhir, 

yaitu pembayaran dengan kartu kredit. Mereka hanya belum tahu bahwa 

teknologi canggih sudah mendukung keamanan hampir di semua situs e-

commerce yang ada sekarang ini. Akan tetapi juga tidak sedikit pula 

terdapat situs-situs yang melakukan penipuan terhadap konsumennya. 

 Teknologi internet menawarkan perkembangan baru pada dunia 

perdagangan barang dan jasa dengan cara mudah dan tanpa batas 

geografis, terutama dikota-kota besar. Pada kota-kota besar pengguna 

internet sudah mencapai lebih dari 10 % dari total penduduk yang 

melakukan pembelian melalui internet. Maraknya pembelian barang dan 

jasa melalui internet di masyarakat bukan berarti terhindar dari kejahatan 

dan memiliki resiko-resiko seperti penipuan barang, pembajakan kartu 

kredit hal ini dikarenakan pembelian melalui internet hanya melihat 
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barang dan jasa dari layar monitor komputer kadang-kadang berbeda 

dengan apa yang dilihat secara kasat mata karena pembeli tidak 

menyentuh, bahkan merasakan atau mencoba produk secara nyata, serta 

akhir-akhir ini terjadi kasus pembobolan ATM terhadap bank-bank di 

Indonesia, Dalam hal ini pembelian melalui internet biasanya membayar 

menggunakan kartu ATM sebagai kartu pembayaran belanja online 

dengan cara mentransfer uang namun mengapa masyarakat tetap saja 

melakukan pembelian melalui internet serta terdapat faktor-faktor yang 

melatar belakangi keputusan pembelian melalui internet. 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka judul penelitian 

yang dilakukan yaitu: FAKTOR-FAKTOR YANG 

DIPERTIMBANGKAN KONSUMEN DALAM KEPUTUSAN 

PEMBELIAN MENGGUNAKAN SITUS JUAL BELI ONLIN 

 

B. Perumusan Masalah 

Beberapa permasalahan yang mendasari peneliti untuk 

melakukan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :  

1. Apakah Faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam keputusan 

pembelian menggunakan situs jual beli online ? 

2. Faktor manakah yang dominan dipertimbangkan  konsumen terhadap 

keputusan pembelian menggunakan situs jual beli online. 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sehubungan dengan masalah 

yang dirumuskan adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang 

dipertimbangkan konsumen dalam keputusan pembelian 

menggunakan situs jual beli online . 

2. Untuk mengetahui faktor apakah yang dominan terhadap keputusan 

pembelian konsumen dalam menggunakan situs jual beli online. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi pemilik usaha 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan 

informasi mengenai upaya peningkatan peningkatan melalui kegiatan 

penjualan produk melalui media online. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi para 

peneliti selanjutnya terkait dengan faktor keputusan pembelian 

konsumen dengan menggunakan media online. 

 

E. Batasan Masalah 

Agar mempermudah permasalahan dalam memahami 

permasalahan serta menganalisis sehingga dapat diarahkan ke suatu 

fokus tertantu. Untuk mengantisipasi agar dalam penelitian ini tidak 
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menyimpang dari pokok pembahasan masalah yang diteliti, maka peneliti 

membatasi permasalahan agar tidak terjadi pembahasan yang lebih luas. 

Dalam penelitian ini peneliti membatasi pada responden yang pernah 

melakukan pembelian online minimal sekali pembeli. 


