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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pada awal perkembangannya, internet dimulai dari kegiatan-kegiatan 

yang bersifat non-komersial, seperti kegiatan-kegiatan berbasis hobby dan 

dalam perkembangan selanjutnya kebanyakan diprakarsai oleh kelompok 

akademis/mahasiswa dan ilmuwan yang sebagian (pernah) terlibat dengan 

kegiatan berbasis hobby tersebut, melalui upaya membangun infrastruktur 

telekomunikasi internet 

Teknologi internet memang tak mengenal usia atau profesi. Melalui 

internet ada beragam kegiatan yang sering dilakukan orang, mulai dari 

mencari data, Friendster, Yahoo Messenger hingga sekarang yang sedang tren 

Facebook atau blog. Demam shopping online bukan hal baru, namun manfaat 

shopping online lebih praktis dan cepat. 

Melalui internet ini mulailah orang-orang melakukan transaksi 

didalamnya atau yang lebih dikenal dengan sebutan Online Shopping. 

Kepercayaan masyarakat pengguna internet untuk melakukan transaksi dan 

Online Shopping di Indonesia ternyata mengalami pertumbuhan yang sangat 

pesat. Pada tahun 2009, transaksi onlinedi Indonesia teracata mencapai 3,4 

miliar dolar AS atau sekitar Rp 35 triliun.(Indrakusuma dan Elitan, 2008) 

Pada dasarnya online shop adalah sistem perdagangan barang maupun 

jasa yang dijajakan melalui media Internet menggunakan website sebagai alat 

atau tools untuk menangani kegiatan jual beli secara online. Intinya online 

shop sama saja dengan toko namun berbentuk online atau harus diakses 

melalui Internet. (Indrakusuma dan Elitan, 2008) 

Mckinney, et al (2002) berpendapat bahwa online shopping 

memberikan kenyamanan bagi pembeli. Salah satu alasannya karena 

konsumen bisa mengakses secara virtual tentang produk-produk dari berbagai 

merek dan pembeli tanpa adanya batas. Cheung dan Lee (2005) berpendapat 

bahwa dengan online shopping, konsumen dapat berpindah ke merek tertentu 
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dan mencoba produk-produk yang berbeda hanya dengan a single click 

(menekan tombol). Selain itu konsumen juga mudah untuk berpindah dari 

portal yang satu ke portal yang lain untuk membandingkan harga, 

membandingkan produk, dan lainnya. Pada kondisi pasar yang semakin 

dinamis seperti ini, para pemasar perlu mengkaji ulang definisi kepuasaan 

pelanggan. Sekedar memberikan rasa puas dan memberi kesan baik kepada 

konsumen tidak lagi cukup, tetapi nilai tambah dan kecepatan layanan juga 

menjadi faktor penentu (Poeradisastra,2010). 

Saat ini, ketika bisnis melalui electronic commerce (e-commerce) 

menjadi alternatif di era modern, sejalan dengan kondisi pasar yang semakin 

dinamis dan persaingan yang kompetitif, mengakibatkan perubahan pada 

perilaku konsumen. Hal tersebut sesuai dengan berkembangnya model-model 

online business, seperti portal yang melayani online shopping, virtual store, 

dan aktivitas bisnis berbasis internet lainnya. Munculnya model online 

business juga telah merubah budayaa pembelian, dari cara yang konvensional 

menjadi lebih modern yaitu online shopping (berbelanja melalui internet) 

(Indrakusuma dan Elitan, 2008).  

Kementerian Komunikasi dan Informatika memperkirakan terjadinya 

pertumbuhan pasar e-commerce nasional yang tinggi dari 2008-2011. 

Pertumbuhan tersebut didorong oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang 

tinggi, antara 6%-7% per tahun. Di 2008, riset Kementerian Komunikasi 

menyebutkan potensi pasar e-commerce sebesar Rp 3.300 triliun, jika 100% 

terserap oleh pasar. Data tersebut memasukkan transaksi perbankan sebagai 

e-commerce.( Nooriza,2011) 

Dari data tersebut, penggunaan e-commerce untuk moda pembayaran 

seperti transfer uang di bank akan mencapai 60% dari total pasar, sedangkan 

cash-on delivery berkontribusi 22%, kartu kredit 13% dan sisanya untuk lain-

lain. Potensi pasar e-commerce khusus wilayah Jakarta diperkirakan 

mencapai Rp 501 triliun atau 15,2% dari total potensi pasar e-commerce 

nasional di 2008.  

Nooriza,(2011) Kepala Sub-Direktorat Teknologi dan Infrastruktur e-

Business Kementerian Komunikasi, mengatakan e-commerce di Indonesia 
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berpotensi tumbuh selain didukung oleh pertumbuhan ekonomi nasional juga 

didukung oleh pertumbuhan pelanggan seluler, pengguna internet dan pemilik 

kartu anjungan tunai mandiri (ATM) serta pemilik kartu kredit. 

Menurut Roth, (2011) Presiden and Co Founder Maiplay, Indonesia 

merupakan pasar potensial bisnis pemasaran online karena Indonesia 

merupakan salah satu negara pengguna jejaring sosial terbesar di dunia. 

Untuk jejaring sosial facebook, Indonesia menempati urutan ke dua besar 

dunia setelah pengguna di Amerika Serikat.  

Sedangkan hasil penelitian terbaru dari AC Nielsen (2011) 

menemukan kecenderungan yang meningkat dari budaya transaksi lewat 

internet di Indonesia. Diperkirakan, hingga akhir tahun 2010 ini masyarakat 

yang akan melakukan belanja online di Indonesia sebanyak 80 persen dari 30 

juta pengguna internet yang ada. Ini merupakan peningkatan cukup besar 

dibandingkan sebelumnya yang hanya 68 persen. 

Saat ini kegiatan jual beli secara online, mengalami pertumbuhan 

yang pesat (Hasanuddin, 2010). Online shopping Indonesia nilainya telah 

mencapai sepuluh kali lipat biaya pembangunan infrastruktur rel kereta api 

Jakarta - Bandara Soekarno Hatta. Ia mengubah perilaku konsumen, dan 

membentuk jejaring sosial baru yang membentuk entrepreneurship baru 

(Kasali, 2011). 

Teguh Prasetya,(2011) praktisi telematika dari Masyarakat Telematika 

Indonesia, mengatakan secara year on year (YoY) nilai bisnis e-commerce 

(online shop)Indonesia tahun ini berpotensi naik 20% menjadi sekitar Rp 36 

triliun dari sekitar Rp 30 triliun di 2010. Pertumbuhan bisnis e-commerce 

tahun ini didorong maraknya fasilitas transaksi elektronik, penetrasi 

perangkat mobile yang mengakomodasi transaksi, dan pertumbuhan sektor 

UKM di Indonesia.  

Hendrik Tio,(2011) owner situs e-commerce Bhinneka.com, 

mengatakan bisnis e-commerce saat ini mulai menunjukkan pertumbuhan 

tinggi, sejak dua tahun terakhir. Sebab penetrasi pengguna internet dan makin 

berkembangnya perangkat teknologi informasi di Indonesia. Perusahaan e-

commerce yang menjual produk teknologi informasi seperti komputer ini 
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mentargetkan  pertumbuhan pendapatan  tahun ini naik 20% dari pendapatan 

tahun lalu yang mencapai Rp 80 miliar. 

Namun besarnya nilai transaksi online itu nampaknya masih dinikmati 

perusahaan-perusahaan online besar dan dari luar negri. Perusahaan lokal 

tampaknya masih belum berani secara total menggeluti bisnis di dunia maya. 

Apalagi tidak sedikit kasus penipuan dan online fiktif yang terjadi dan 

menyebabkan kerugian konsumen. Termasuk kekhawtiran penyalahgunaan 

kartu kredit seperti kasus pembobolan kartu kredit melalui 

internet.(Kompas,17 Juni 2010) berikut grafik pendapatan e-commerce global 

 

Gambar 1.1 Pendapatan E-Commerce Global 

Prospek belanja online di Indonesia tampaknya akan makin besar. 

Menurut data dari Forrester Research, nilai transaksi atau belanja online 

secara global pada tahun 2010 ini akan mencapai angka 172,9 miliar dolar AS 

atau sekitar Rp 1,7 bilion. Dari data tadi, Indonesia baru mengambil bagian 

yang sangat kecil, yaitu hanya sebesar 2 persen.(Indrakusuma dan Elitan, 

2008)  

Oliver Hua,(2011) Chief Operation Officer eBay Market Place untuk 

Cina dan Asia Tenggara mengatakan, pertumbuhan e-commerce di Indonesia 

ditunjang dengan kenaikan jumlah pengguna internet dan kestabilan sistem  

sosial dan politik.  

Menurut dia, pengguna e-commerce di Indonesia mempunyai karakter 

unik  yang berbeda dengan karakter pengguna e-commerce di Eropa dan 

Amerika.  Misalnya, perbedaan karakter dalam hal kebiasaan berbelanja 

dengan internet (online). Di Eropa dan Amerika, masyarakatnya  sudah 
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berorientasi pada teknologi dan internet. Sedangkan di Indonesia orientasi 

terhadap teknologi masih rendah. 

PT DealKeren, perusahaan penjualan kupon (daily deals), 

mengestimasi pertumbuhan pasar e-commerce (penjualan online) akan 

mencapai Rp 40 miliar-Rp 60 miliar tahun depan, atau bertumbuh dua kali 

lipat dari tahun ini. Syaratnya, terdapat dukungan yang signifikan dari 

pemerintah dan industri perbankan dalam hal infrastruktur broadband dan 

pembayaran online. ( Tristani, 2011) 

Tristani,(2011) Marketing & Business Strategy Director PT 

DealKeren, mengatakan saat ini Indonesia berada di posisi ketiga negara 

dengan pertumbuhan e-commerce tinggi setelah India dan Saudi Arabia. 

Penopang pertumbuhan e-commerce di Indonesia adalah tren daily deals, atau 

pembelian voucher diskon dengan waktu terbatas.  

Tumiwa,(2011) Country Manager Multiply Indonesia, mengatakan 

pasar Indonesia sangat potensial bagi berkembangnya e-commerce sebab 

jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 40 juta pengguna 

tahun lalu. Selain itu, jumlah usia muda di Indonesia -antara 14-34 tahun- 

yang cukup besar menjadi pasar potensial e-commerce. Saat ini 88% potensi 

e-commerce datang dari segmen ini.  

Jumlah transaksi melalui online shopping menunjukkan pertumbuhan 

yang sangat cepat. Pada tahun 2007, menurut Ac Nielsen, terdapat lebih dari 

627 juta di dunia yang telah melakukan online shopping. Penelitian yang 

dilakukan oleh lembaga riset forrester pada tahun 2011 memperkirakan 

bahwa pasar e-commerce akan mencapai US$ 250 miliar pada tahun 2014, 

yang sebelumnya hanya US$ 155 miliar pada tahun 2009. Di Indonesia, nilai 

transaksi e-commerce msih kurang dari US$ 20 juta pada tahun 1996 sampai 

tahun 1999. Namun pada tahun 2009, capaian transaksi e-commerce sudah 

sangat menggembirakan. Hal ini diungkap oleh lembaga riset telematika 

sharing version pada tahun 2010, bahwa nilai transaksi e-commerce di 

Indonesia sudah menembus angka Rp. 35 Triliun, atau dalam hal ini setara 

dengan US$3,4 miliar. 
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Namun, masyarakat sebaiknya berhati-hati karena tidak semua 

pengiklan di internet benar-benar berbisnis. Beberapa di antaranya justru 

melakukan praktek penipuan. 

Penipuan yang sering terjadi dalam online shopping seperti pemesan 

barang yang tidak sampai ketangan pembeli, barang yang tidak sesuai dengan 

gambar yang ada di toko online, harga yang lebih mahal dari pasaran, 

(detik.com, Senin 16 16/04/2012). 

Seperti yang dialami oleh Diana Putri (bukan nama sebenarnya). Ibu 

dua anak ini melaporkan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh 

Guswandi, pengiklan di salah satu situs jual beli online. Dalam laporan resmi 

ke Polda Metro Jaya, Diana melaporkan tindak pidana Pasal 378 KUHP jo 

372 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) jo Pasala 45 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 

tentang penipuan dan atau penggelapan dan atau kejahatan ITE oleh 

Guswandi pada 30 November lalu. Diana mengungkapkan, dirinya tertipu 

oleh Guswandi saat melakukan pembelian BlackBerry. "Saya waktu itu pesan 

BlackBerry yang harganya Rp 1,4 juta," kata Diana ,(detik.com Kamis 

9/12/2010). 

Masih banyak lagi kasus-kasus penipuan di online shop seperti halnya 

Budi (bukan nama sebenarnya) yang tertipu oleh penjual dalam membeli 

sebuah laptop merek sony vaio 14 inch baru dijual Rp. 3.750.000 yang di 

iklan kan melalui jejaring sosial, tidak tanggung-tanggung budi membeli 3 

buah laptop yang berarti dia harus membayar sebesar Rp.11.500.000, tapi 

barang yang beli tidak dikunjung datang bahkan si penjual melarikan diri. 

Contoh lain, seorang penyanyi terkenal di Indonesia Marcell juga 

pernah mengalami penipuan melalui online shop, bagi mantan suami 

penyanyi sekaligus penulis novel, Dewi Lestari ini, berbelanja di toko online 

terkadang membuat lebih mudah untuk mendapatkan barang yang sudah 

langka. Terutama dengan kaitannya dalam dunia musik, dirinya bisa membeli 

secara legal. 

Saat ini walaupun negara Indonesia sudah memiliki Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, seperti yang diatur dalam pasal 378 

KUHP  dan pasal 18 UU ITE tentang aturan hukum dalam transaksi online 
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Kementerian Komunikasi juga menerbitkan rangkaian Surat Edaran 

Menteri pada tahun ini, yakni Surat Edaran Menteri No. 4 tentang Kegiatan 

Transaksi Elektronik Melalui Layanan Internet oleh Orang atau Badan 

Hukum Indonesia, Surat Edaran Menteri No. 5 tentang Penerapan Tata Kelola 

Keamanan Informasi bagi Penyelenggara Pelayanan Publik, Surat Edaran 

Menteri No. 6 tentang Penggunaan Jasa Akses Internet Secara Sehat dan 

Aman Pada Institusi Penyelenggaraan Negara serta Surat Edaran No. 1 

tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik di 

Lingkungan Instansi Penyelenggara Negara. 

Begitu banyak kemudahan yang kita dapatkan jika kita ingin 

berbelanja di zaman sekarang ini. Dampak positif seperti praktis, misalnya 

memang sangat menguntungkan, namun, jangan lupa pula untuk memikirkan 

dampak negatifnya. Melakukan transaksi jual beli dengan media internet 

bukanlah hal yang terlalu aman, masih banyak penipuan yang terjadi. Maka, 

jika anda ingin bertransaksi melalui online shop, perhatikan komunikasi yang 

terjadi. 

Johnson (1999) meneliti hubungan antara demografi, karakteristik 

pribadi, dan sikap terhadap belanja online. Penulis menemukan bahwa orang 

yang memiliki gaya hidup yang lebih bagus dan waktu yang terbetas 

cenderung untuk membeli secara online, mereka yang menggunakan internet 

sebagai alat rutin. 

Delafrooz (2009) menemukan bahwa penentu utama sikap konsumen 

terhadap Online Shopping adalah kenyamanan, pilihan yang lebih luas dan 

harga. 

Sikap Konsumen terhadap belanja online merupakan faktor utama 

yang mempengaruhi perilaku pembelian yang sebenarnya, Jarvenpaa dan 

Todd (1997) mengusulkan ada empat kategori utama seseorang melakukan 

online shopping; nilai produk, pengalaman belanja, kualitas layanan yang 

ditawarkan dan keamanan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Vellido et al. (2000), sikap 

terhadap online shopping  berdasarkan faktor faktor; kenyamanan proses 



8 

 

belanja, keterjangkauan barang dagangan, layanan pelanggan dan kemudahan 

penggunaan. 

John Horrigan (2008), kebanyakan orang Amerika melihat online 

shopping sebagai cara untuk menghemat waktu dan cara yang nyaman untuk 

membeli sebuah produk. 

Dalam penelitian John Horrigan (2008), dua per-tiga (66%) pengguna 

internet di Amerika telah melakukan online shopping mereka berpendapat hal 

tersebut mudah dan menghemat waktu. 78% dari pengguna internet dengan 

proporsi (53%) setuju dan (25%) sangat setuju, bahwa belanja online nyaman 

bagi mereka, 68% dari pengguna  internet (47%) setuju dan (21%) sangat 

setuju belanja online dapat menghemat waktu mereka. 

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa online shopping 

banyak diminati oleh masyarakat karena memiliki kelebihan yang dianggap 

lebih baik diantara kelebihannya adalah belanja dengan Online Shopping 

lebih menghemat waktu, harga kadang lebih jauh lebih murah dari harga 

dipasaran, dan keseterdiaan barang jauh lebih lengkap ketimbang ditoko, 

tetapi belanja online shopping juga memiliki kekurangan diantaranya kita 

tidak dapat melihat barang secara real dan juga bahaya penipuan sangat tinggi 

dalam transaksi online shopping , meski penipuan Online Shopping semakin 

meningkat namun tidak membuat konsumen berkurang ataupun jera malah 

bisa bertambah, hal ini membuat peneliti menarik melakukan penelitian 

dengan judul “Sikap Terhadap Online Shopping”  

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Bagaimana sikap terhadap Online Shopping ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan mendalami : Sikap terhadap Online Shopping 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini akan memberi manfaat pada pengembangan ilmu 

psikologi Industri Organisasi khususnya psikologi konsumen dan 

psikologi komunikasi 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan lebih kepada 

retailer Online Shopping dan mahasiswa psikologi pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya untuk mengenal lebih jauh tentang faktor 

psikologi yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan Online 

Shopping sehingga Online Shopping bisa menjadi alternatif dalam 

melakukan jual beli selain toko-toko yang ada dipasaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


