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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Meningkatnya jumlah pengguna internet, telah menarik berbagai 

usaha bisnis untuk memasarkan produknya melalui internet. Facebook sangat 

memungkinkan penggunanya dapat terhubung dengan sebanyak-banyaknya 

teman, menemukan kembali teman lama yang sudah tidak ada kabarnya, 

berbagi cerita melalui foto dan video tanpa harus bertatap muka. Serta 

memberitahukan status terkini melalui status update. Facebook dapat juga 

diakses dengan mudah melalui handphone dan smartphone. Terobosan dalam 

dunia teknologi seperti ini memberi pengaruh terhadap dunia pemasaran. 

Peneliti dituntut untuk berpikir kreatif sesuai dengan situasi dan kondisi yang 

berkembang saat ini. Salah satu kendala dalam memasarkan produk dan jasa 

adalah dengan biaya yang tidak sedikit, sehingga pemasar perlu 

memanfaatkan alat yang cocok agar dapat menggunakan semua fitur yang ada 

di jejaring sosial Facebook.  

Di Indonesia telah mulai diperkenalkan oleh beberapa perusahaan 

yaitu suatu sistem electronic commerce atau yang lebih dikenal dengan sistem 

ECommerce, yang merupakan bentuk transaksi bisnis secara elektronik 

melalui media internet (McLeod dan Schell, 2004:49). E-commerce 

merupakan suatu tindakan untuk melakukan transaksi bisnis secara elektronik 

dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi yang paling utama. 

Keberadaan E-Commerce merupakan alternatif bisnis yang cukup 
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menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena E-Commerce memberikan 

banyak kemudahan bagi kedua belah pihak baik dari pihak penjual maupun 

dari pihak pembeli dan melakukan transaksi bisnis meskipun kedua belah 

pihak tersebut berada di dua benua berbeda sekalipun. 

Media sosial facebook dapat memudahkan seseorang dalam 

melakukan  komunikasi secara berkelompok dan  memudahkan seseorang 

untuk mencari informasi secara efektif dan efisien. Dalam hal tersebut para 

pebisnis akan  memanfaatkan media online facebook sebagai peluang bisnis 

yang sangat besar. Pemasaran online mulai populer sejalan dengan makin 

populernya penggunaan internet. Sebelum adanya pemasaran online, kegiatan 

pemasaran membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dengan adanya media 

online seperti facebook dapat membuka peluang bisnis yang baik bagi siapa 

saja yang melakukan aktivitas marketing dengan biaya yang relatif lebih 

murah. 

Pemilik akun onlineshop pada facebook dapat dengan mudah untuk 

mempromosikan barang yang akan dijual, dengan mengunggah foto dan 

menandai foto tersebut ke semua friend list secara random, setelah itu tidak 

lupa mereka mencantumkan harga, bahan dasar, kualitas dari barang yang 

dijual serta bagaimana cara pemesanan dan pembayarannya. Dengan hal 

tersebut berbelanja melalui media online facebook di anggap efisien, karena 

mereka tidak perlu keluar dari rumah dan sangat menghemat waktu jika ingin 

membeli barang yang diinginkan. Hal ini tidak dapat terlepas dari persepsi 
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konsumen terhadap kualitas produk yang akan membentuk sikap yang akan 

mempengaruhi minat dan keputusan untuk membeli atau tidak. 

Liana, (2013) menyatakan bahwa dari sebuah hasil survey yang sudah 

dilakukan oleh pihak BPS (Badan Pusat Statistik) di beberapa waktu yang 

lalu, hingga akhir di tahun 2013 kemarin para masyarakat pengguna internet 

di indonesia sudah mencapai angka 71,19 juta jiwa. Dari angka tersebut 

mengalami jumlah kenaikan sekitar 13% dari jumlah ditahun sebelumnya, 

dimana ditahun 2012 yang lalu jumlah pengguna internet baru berkisar 63 

juta jiwa. Berliyanto,(2015) mengemukakan bahwa pengguna internet di 

Indonesia sudah mencapai angka 88,1 juta. Jika dibandingkan dengan jumlah 

penduduk Indonesia yang ada 252,4 juta, maka dapat dikatakan bahwa 

penetrasi pengguna internet di negara ini mencapai 34,9%. Angka tersebut 

meningkat cukup banyak bila dibandingkan dengan tahun 2013 dimana 

penetrasi internet baru mencapai 28,6%. yang dilakukan kebanyakan orang 

saat terkoneksi ke internet adalah untuk menggunakan jejaring sosial. Tidak 

kurang dari 87% pengguna internet di Indonesia mengaku menggunakan 

socila media saat terhubung ke internet. Alasan kedua orang menggunakan  

internet adalah mencari informasi atau searching dan browsing yaitu 

sebanyak 68,7%. Yang menarik lainnya adalah ternyata 11% pengguna 

internet yang ada di Indonesia sudah melakukan jual beli online. Tak heran 

jika banyak pengamat yang mengatakan bahwa e-commerce sedang tumbuh 

dengan baik di Indonesia.  
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Sofyan (2009), mengemukakan bahwa pengunjung facebook perbulan 

sekitar 13 juta orang. Total kunjungan per bulan keseluruhan mencapai 51 

juta kunjungan . Diyantoro (2015),  mengemukakan bahwa negara Indonesia 

menempati posisi terbesar kedua didunia pengguna facebook setelah 

Amerika. Jumlah pengguna Facebook di Amerika Serikat mencapai 

143.583.400, Indoneisa mencapai 28.413.560, United Kingdom 

sebanyak  23.313.440, negara Turki mencapai 19.755.460, dan Perancis yang 

penggunanya mencapai  18.124.220. 

Di balik manfaat Facebook dengan segala fasilitasnya. Facebook juga 

memiliki dampak negative, yaitu penipuan khususnya di online shop. Belanja 

di onlineshop, customer tidak mengetahui lebih lanjut identitas owner online 

shop tersebut. Para owner online shop hanya mencantumkan nomor telepon 

yang bisa dihubungi, cara melakukan pemesanan barang, serta nama bank 

yang digunakan untuk transaksi. Bahkan masyarakat tidak mengetahui wajah 

dan latar belakang owner. Hanya mengandalkan rasa percaya di antara 

pembeli dan penjual agar transaksi dapat berjalan dengan lancar. Menurut 

Malanglife (2011) mengemukakan bahwa terdapat 103 buah situs penipuan 

onlineshop di facebook. Virdhani (2016) juga mengungkapkan bahwa 

berdasar data sepanjang 2015 jumlah laporan penipuan jual beli via online 

menacapai 150 kasus. "Ada peningkatan 60% dibandingkan 2014. Pada 2014 

lalu, kasus penipuan dengan modus ini hanya 90 kasus," 

Pratiwi (2014) menyatakan bahwa bila dibandingkan dengan negara-

negara lain, rata-rata penetrasi Internet terhadap total populasi di Asia Pasifik 
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adalah 32 persen. Di Indonesia angkanya masih di kisaran 29 persen. Dari 

pengguna Internet di Indonesia yang sebanyak 74 juta tersebut, menurut riset 

idEA hanya 7 persen yang berbelanja online. Bandingkan dengan 

Tiongkok yang memiliki 32 persen pengguna Internet menghabiskan waktu 

online dengan berbelanja. 

Kepercayaan merupakan keyakinan dalam diri seseorang. Konsep 

kepercayaan ini berarti bahwa pembeli percaya terhadap keandalan pihak 

penjual online yang dapat menjamin keamanan saat bertransaksi online ( 

hardi, 2014). Faktor kepercayaan merupakan hal yang sangat penting dalam 

transaksi online shop. Kepercayaan konsumen tersebut akan menimbulkan 

loyalitas konsumen terhadap produk. Kepercayaan dianggap sebagai cara yang 

paling penting dalam bisnis jangka panjang.  

 Selain kepercayaan, word of mouth diyakini bisa mendorong daya 

tarik konsumen online shop, mempengaruhi komunitas, dan bisa menciptakan 

image yang positif bagi produk. Dalam bisnis onlineshop, komunikasi yang 

sering terjadi adalah komunikasi word of mouth atau biasa disebut komunikasi 

dari mulut ke mulut. Suatu komunitas/kelompok mempunyai pengaruh kuat 

pada anggotanya untuk menyesuaikan dengan sikap yang dikembangkan oleh 

kelompok tersebut, Suryani (2008). Setelah melalui komunikasi word of 

mouth, kelompok akan memicu anggota kelompok lainnya untuk melakukan 

keputusan pembelian. Komunikasi Word of Mouth sangat berkaitan dengan 

pengalaman suatu produk. Andrian (2015) menyatakan Jika konsumen merasa 

puas, maka dia akan bicara pada satu orang, jika tidak puas dia akan 
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mengatakan ketidakpuasannya itu kepada sepuluh orang. Komunikasi word of 

mouth telah menjadi bagian penting dalam memutuskan untuk membeli 

sesuatu. 

Solomon (2002) mengemukakan bahwa informasi yang diperoleh 

melalui Word Of  Mouth lebih dipercaya karena informasi tersebut didapat 

orang yang kita kenal. Mowen dan Minor (2002) juga mengemukakan bahwa 

informasi Word Of Mouth tersebut langsung berasal dari orang lain yang 

menggambarkan secara pribadi pengalamannya sendiri, maka ini jauh lebih 

jelas bagi konsumen dari pada informasi yang terdapat dalam  iklan. Hasil 

bersihnya adalah bahwa informasi Word Of Mouth jauh lebih mudah 

terjangkau oleh ingatan dan mempunyai pengaruh yang relatif lebih besar 

terhadap konsumen 

Word of Mouth tidak hanya menyebarkan berita baik, namun juga 

berita buruk, maka jika ada seorang konsumen yang sudah memiliki 

pengalaman buruk ketika berbelanja online pada suatu produk tertentu,  hal 

tersebut akan menyebar sangat cepat sehingga bisa mencedarai penjualan dari 

suatu merek tertentu. Pebisnis berusaha untuk menerapkan ide-ide yang tepat 

dan sesuai untuk menguasai pasar. Mengapa konsumen akan memutuskan 

untuk membeli produk yan g ditawarkan melalui online shop facebook. Pada 

saat ini bisnis online berkembang cepat, walaupun butik-butik sudah jelas ada 

dimana-mana, tetapi konsumen tetap memilih online, karena efisiensi waktu. 
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Data tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan dan word of mouth 

sangat mempengaruhi keputusan pembelian oleh karena itu peneliti tertarik 

untuk meneliti hal tersebut.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dijelaskan bahwa pengguna facebook di 

indonesia sangat tinggi sekali tetapi jumlah transaksinya sangat kecil karena 

pada Online shop di Facebook sering terjadi penipuan atau barang yang  tidak 

sesuai dengan  gambar, maka perumusan masalah yang digunakan adalah 

sebagai berikut:   

1. Apakah kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen Online Shop Facebook. 

2. Apakah word of mouth berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen Online Shop Facebook. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui pengaruh kepercayaan konsumen terhadap keputusan 

pembelian konsumen onlineshop facebook. 

2. Mengetahui pengaruh word of mouth terhadap keputusan pembelian 

konsumen onlineshop Facebook. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi onlineshop Facebook 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat 

dan menjadi pertimbangan bagi pihak penjual onlineshop Facebook 

mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian . 

b. Bagi Peneliti yang lain

Penelitian ini dapat memberikan nilai tambah bagi yang membaca dan

menambah wawasan tentang kepercayaan dan word of mouth  serta

dapat mengaplikasikannya dan dapat menginspirasi untuk peneliti

selanjutnya.




