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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan di bidang teknologi ditandai dengan temuan-temuan 

ilmiah yang kemudian diproduksi untuk digunakan dalam mendukung 

aktivitas manusia. Temuan ilmiah tersebut dimaksudkan untuk 

memberikan kemudahan-kemudahan bagi aktivitas manusia. Kehadiran 

kemajuan teknologi tersebut turut mendorong perubahan dalam pola 

kehidupan manusia yang menuntut kepraktisan. Bidang komunikasi dan 

informasi turut pula merasakan kemajuan teknologi dengan ditemukannya 

sebuah jaringan penghubung tanpa kabel yang disebut internet. Internet 

memberikan banyak kemudahan bagi penggunanya untuk bisa 

berkomunikasi dan menemukan berbagai informasi di dunia maya.  

Salah satu akibat dari kehadiran internet adalah banyak 

bermunculan usaha-usaha berbasis online yang menjual baerbagai macam 

produk primer maupun sekunder. Keuntungan dari bisnis online selain 

tidak memerlukan tempat usaha, bisnis tersebut dapat dijalankan dari mana 

saja (selama terkoneksi dengan jaringan internet) dan kapan saja. 

Kehadiran internet ini juga banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-

perusahaan baik besar maupun kecil yang bergerak secara offline dengan 

menjadikan internet sebagai alternatif media pemasaran dan komunikasi. 

Oleh karena itu, keberadaan website perusahaan menjadi sangat 

penting bagi perusahaan berbasis online yang tidak memiliki usaha offline. 

Perusahaan berbasis online perlu memperhatikan tampilan website 

perusahaan yang mampu menggambarkan identitas perusahaan secara 

tepat sehingga mampu menarik perhatian user (terutama website 

komersil). Tampilan website yang mampu menarik perhatian user perlu 
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memperhatikan dari segi desainnya sehingga mampu menggambarkan 

keberadaan perusahaan seperti nyata. Salah satu desain website yang harus 

diperhatikan adalah layout dari website tersebut. Layout sendiri merupakan 

cara untuk mengatur tata letak komponen isi dalam halaman sebuah situs. 

Merancang layout untuk website adalah mirip sekali seperti membuat 

sebuah mahakarya lukisan. Informasi berperan seperti cat, dan  Worldwide 

Web adalah kanvas Anda. Sama seperti pelukis yang ingin memastikan 

bahwa karya-karya mereka akan mendapatkan perhatian audiens, 

perusahaan pembuat web design juga harus mampu membuat web yang 

menarik perhatian pengunjung.  

Salah satu fungsi website dalam konsep online shop adalah sebagai 

media promosi dan media pemasaran bagi produk atau jasa yang 

diperdagangkan. Merujuk pada fungsi pemasaran dan promosi, website 

dari online shop perlu memikirkan kualitas tampilan websitenya, terutama 

display layoutnya agar mampu menarik perhatian konsumen. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis dan 

Perancangan Layout Toko pada Online Shop Terhadap Keputusan 

Pembelian”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh rancangan layout toko pada online shop terhadap 

keputusan pembelian konsumen ? 

2. Apakah terdapat perbedaan terhadap kedua rancangan layout tersebut ? 

3. Rancangan layout toko apa yang cocok untuk diterapkan pada online 

shop agar dapat menarik minat konsumen dalam membeli produk kita? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh rancangan layout toko pada online shop 

terhadap keputusan pembelian konsumen. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dari kedua layout 

tersebut. 

3. Mengetahui rancangan layout toko yang cocok untuk online shop agar 

dapat menarik minat konsumen dalam membeli produk kita. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memperluas wawasan penulis tentang internet terutama online shop 

2. Menjadi dasar untuk merancang sebuah layout toko pada online shop 

sebagai sarana untuk berbisnis online 

3. Menjadi masukan bagi perusahaan berbasis online untuk 

meningkatkan daya tarik konsumen pada online shopnya 

1.5 Batasan Masalah 

 

Batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Data yang digunakan adalah data dari hasil kuesioner tentang pendapat 

rancangan layout toko pada online shop menurut responden 

2. Penelitian ini hanya terfokuskan pada desain layout toko pada online 

shop 

3. Online shop yang diteliti adalah online shop yang memasarkan 

produknya melalui website 

4. Peneliti hanya merancang dua jenis layout untuk dibandingkan karena 

keterbatasan biaya 
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1.6 Asumsi-asumsi 

 

Asumsi yang digunakan dalam membahas permasalahan tersebut, 

diantara lain : 

1. Responden yang mengisi kuesioner sebelumnya harus pernah 

berbelanja online 


