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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang

Philip Kotler dalam artikelnya bertajuk “The Art of Building Customer 

Value” mengemukakan gagasannya bahwa untuk menang dalam persaingan 

bisnis perusahaan harus mengacu pada konsep value added marketing 

(pemasaran berdasarkan nilai plus), guaranty marketing (pemasaran 

bergaransi), produk club (mendirikan club bagi produk), customization 

(orientasi pelanggan), dan turbo marketing (kecepatan pelayanan). Inti dari 

gagasan tersebut dalam konteks pemasaran yang sesungguhnya ialah 

pelayanan harus disalurkan dengan jelas kepada konsumen untuk 

memenangkan persaingan bisnis. Konsumen akan memberikan feedback 

(timbal balik) kepada perusahaan dalam waktu jangka panjang. Oleh karena 

itu, yang harus dilakukan seorang pemasar adalah menjaga agar konsumen 

tersebut tidak meninggalkan produk mereka dan berganti pada produk 

komplementer yang dapat memenuhi need, want dan ekspektasinya.  

Kegiatan pemasaran yang biasanya digunakan oleh pemasar, 

menggunakan konteks pemasaran yang konvensional untuk meraih konsumen 

mereka. Konteks pemasaran konvensional ini biasanya menggunakan tools 

seperti iklan ditelevisi atau radio, brosur, mengikuti event, dan penjualan 

langsung dengan tatap muka. Mereka menggunakan tools tersebut untuk 

menarik dan meraih konsumen. Membuat iklan di stasiun televisi dan radio 

secara teratur, mengadakan acara-acara baik acara individu maupun sponsor, 
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membuat direct sales, dan meningkatkan personal selling. Para pemasar 

biasanya berupaya menyampaikan informasi tentang produk-produknya dan 

berupaya membujuk konsumen agar mau membeli produk mereka. Dalam 

komunikasi pemasaran, seorang pemasar harus bisa mengandalkan stimuli 

atau rangsangan dari lingkungan luar dan dalam untuk mempengaruhi kognisi, 

sikap, dan perilaku konsumen. 

Konsep pemasaran konvensional yang mencakup produk, tingkah laku 

konsumen dan tingkah laku pesaing di pasar digunakan untuk 

mengembangkan produk baru, merencanakan lini produk dan merek. 

Membangun komunikasi dan merespon segala kegiatan dari para pesaing. 

Selain itu, menggunakan bauran pemasaran (marketing mix) dalam kegiatan 

pemasarannya. 

Pada zaman teknologi sekarang, pemikiran tentang konteks pemasaran 

(marketing) mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sesuai dengan 

perubahan lingkungan bisnis. Gates & Hemingway (1997) dalam Fandy 

Tjiptono dan Gregorius (2012) mendeskripsikan dinamika lingkungan bisnis 

saat ini sebagai era velositas yang karakteristik utamanya adalah informasi, 

keputusan dan tindakan akan berlangsung at the speed of thought. Hal ini 

mengarah pada semakin cepatnya perubahan karakteristik bisnis, semakin 

mudahnya akses informasi, berubahnya gaya hidup dan ekpektasi konsumen 

terhadap dunia bisnis, serta semakin cepatnya perbaikan kualitas dan 

penyempurnaan proses bisnis (Fandy Tjiptono dan Gregorius, 2012). 
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Sejumlah faktor seperti Customer, Company, Competition, 

Collaborators dan Change berkontribusi pada perkembangan sejumlah 

perspektif baru dalam pemasaran (Fandy Tjiptono dan Gregorius, 2012). 

Faktor pertama (customers) ditunjukkan dengan konsumen yang semakin 

cerewet, cerdas dan canggih. Faktor kedua (company) berkaitan dengan 

sulitnya menciptakan kempetensi inti dan keunggulan kompetitif yang 

langgeng, semakin singkatnya siklus hidup produk, perkembangan kearah 

learning organization dan knowledge-based company.  

Faktor ketiga (competition) yang bercirikan semakin kaburnya batas-

batas antar Negara dan antar industry, berkembangnya pasar maya sebagai 

arena persaingan baru, membanjirnya produk imitasi, semakin menguatnya 

private brands, munculnya pesaing-pesaing baru berskala global dan 

pergeseran fokus persaingan. Faktor keempat (collaborators) berkaitan 

dengan jalinan relasi jangka panjang yang saling menguntungkan dan didasari 

rasa saling percaya (trust) dengan para kolaborator. Faktor kelima (change) 

meliputi perubahan lingkungan ekonomi, demografis, sosial, budaya, politik, 

hukum, teknologi, dan sumber daya alam yang membawa dampak 

transformasional pada praktik bisnis. 

Beberapa tahun terakhir, internet muncul dan berkembang pesat sebagai 

salah satu metode memasuki pasar yang efektif. Saat ini telah banyak 

perusahaan yang memanfaatkan internet untuk keperluan memasarkan 

produknya seperti pengembangan situs web, selain itu fenomena dunia bisnis 

sekarang banyaknya produsen menggunakan world wide web sebagai alat 
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komersial B2C (business to customer) yang menimbulkan adanya minat dalam 

memahami isu-isu penting terkait kunci membangun hubungan dengan 

konsumen internet. Penggunaan internet untuk aktivitas transaksi bisnis 

dikenal dengan istilah Electronic Commerce (e-commerce) (McLeod dan 

Schell, 2008).  

Data dari lembaga riset ICD (ICD-Research,2004) memprediksi bahwa 

pasar e-commerce di Indonesia akan tumbuh 42% dari tahun 2012-2015. 

Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan Negara lain seperti Malaysia (14%), 

Thailand (22%), dan Filipina (28%). Ini artinya masyarakat Indonesia tidak 

buta akan teknologi dan daya beli masyarakat Indonesia meningkat seiring 

berkembangnya teknologi e-commerce. BMI Research (Business Monitor 

International,2015) mencatat bahwa rata-rata pengeluaran belanja online 

orang Indonesia dalam setahun mencapai Rp 825.000 per orang. Melihat 

fenomena tersebut banyak perusahaan yang memilih menggunakan e-

commerce sebagai sarana menjual produk dan jasa. 

Selain itu, berdasarkan data akhir Juni 2015 (Anthony Ekanem, 2015), 

pengguna internet dunia terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk kawasan 

Asia peningkatan pengguna internet terlihat sangat jelas meningkat di tahun 

2015 dibandingkan dengan tahun 2000. Data yang ditemukan menjadi alasan 

pasti banyaknya toko online atau e-marketing dipilih untuk menjual produk-

produk pemasar dan menangkap konsumen yang lebih luas.  

Munculnya fenomena baru ini mengakibatkan adanya risiko. Resiko 

bahwa salah satu dampak adanya pemasaran berbasis internet adalah 
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penjualan virtual (e-commerce) dapat dilakukan tanpa adanya kontak pribadi 

secara langsung, bahkan kepercayaan yang berbasis orang dan lembaga tidak 

ada. Risiko lain yang timbul bahwa penjualan virtual tergantung pada kinerja 

infrastruktur IT, jika infrastruktur gagal maka semua bisnis berhenti (Michael 

dan Pieter, 2006).  

Mayer et al. (1995) menemukan suatu rumusan bahwa kepercayaan 

(trust) dibangun atas tiga dimensi, yaitu kemampuan (ability), kebaikan hati 

(benevolence), dan integritas (integrity). Tiga dimensi ini menjadi dasar 

penting untuk membangun kepercayaan seseorang agar dapat mempercayai 

suatu media, transaksi, atau komitmen tertentu. Berdasarkan fenomena yang 

telah dijabarkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Perbedaan Kepercayaan Konsumen atas Pemasaran Berbasis 

Internet dan Konvensional”.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan 

sebelumnya, maka masalah pokok yang diteliti ialah apakah ada perbedaan 

kepercayaan konsumen atas pemasaran berbasis internet dan konvensional? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ialah untuk 

mengetahui perbedaan kepercayaan konsumen atas pemasaran berbasis 

internet dan konvensional? 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Manajer Perusahaan 

Manajer Perusahaan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai 

bahan pertimbangan atau sumbangan pemikiran dalam menentukan 

kebijaksanaan guna membangun kepercayaan konsumen di perusahaan 

yang menerapkan konsep pemasaran berbasis internet maupun pemasaran 

konvensional. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi pedoman 

untuk penyusunan penelitian yang selanjutnya pada waktu yang akan 

datang khususnya yang membahas dengan pembahasan topik yang sama. 

 




