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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Teknologi informasi telah mengubah wajah dunia dalam kurun beberapa 

dasa warsa terakhir. Pemanfaatan teknologi sudah sedemikian luas hingga 

menyentuh sosial dari seluruh sendi kehidupan, semakin maraknya pengguna 

alat elektronik memunculkan peluang bisnis baru yaitu penjualan secara online. 

Internet merupakan jaringan global yang menyatukan jaringan komputer 

diseluruh dunia, sehingga memungkinkan terjalinnya komunikasi dan interaksi 

antara satu dengan yang lain diseluruh dunia. Dengan menghubungkan jaringan 

komputer perusahaan dengan Internet, perusahaan dapat menjalin hubungan 

bisnis dengan rekan bisnis atau konsumen secara lebih efisien. Sampai saat ini 

Internet merupakan infrastruktur yang ideal untuk menjalankan e-commerce.  

Pada saat ini pelaku bisnis harus dapat menciptakan suasana yang mampu 

membuat calon konsumen dapat merasa nyaman dan percaya diri untuk 

melakukan keputusan pembelian dalam transaksi secara online. Keputusan 

pembelian adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasi sikap 

pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif, dan 

memilih salah satu diantaranya (Nugroho, 2003). Sedangkan keputusan 

pembelian konsumen merupakan titik puncak suatu pencarian dari proses 

evaluasi (Winardi, 2001). Sedangkan (Kotler & Amstrong, 2004) 
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mengemukakan bahwa keputusan pembelian adalah tahap proses keputusan 

dimana konsumen secara aktual melakukan pembelian produk. Konsumen 

melalui lima tahapan tersebut dalam setiap pembelian, jelasnya proses 

pembelian dimulai jauh sebelum pembelian aktual dan terus berlangsung lama 

sesudahnya (Kotler, 2008). Pelaku bisnis perlu memusatkan perhatian pada 

proses pembelian dan bukan pada keputusan pembelian saja. Sedangkan (Helga 

Drumond, 2003:68) mengidentifikasikan semua pilihan yang mungkin untuk 

memecahkan persoalan itu dan menilai pilihan-pilihan secara sistematis dan 

obyektif serta sasaran-sasarannya yang menentukan keuntungan serta 

kerugiannya masing masing. 

Kepercayaan online adalah cara penggunaan situs oleh pengguna dimana 

pengguna bisa mengandalkan informasi dan jasa yang disediakan serta 

kerahasiaan pengguna data pribadi mereka (Kaasinen, 2005). Pemakaian 

sebuah situs atau forum melibatkan banyak pengguna fitur yang disediakan 

situs yang banyak melibatkan pertukaran informasi, dan pengisisan data pribadi 

yang di berikan oleh calon konsumen yang akan menggunakan fitur disitus 

tersebut. Sedangkan (Zineldin, et al., 1997; Zineldin, 1998) mengatakan  

Keyakinan atau kepercayaan adalah faktor penting yang dapat mengatasi kritis 

dan kesulitan antara rekan bisnis selain itu juga merupakan aset penting dalam 

mengembangkan hubungan jangka panjang antar organisasi. Suatu organisasi 

harus mampu mengenali faktor-faktor yang dapat membentuk kepercayaan 

tersebut agar dapat menciptakan, mengatur, memelihara, dan mempertinggi 

tingkat hubungan dengan pelanggan, sedangkan kepercayaan merupakan suatu 
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proses menghitung (calculative process) antara biaya yang dikeluarkan dengan 

hasil yang diperoleh. Pelayanan yang baik yang diterima sekarang akan 

berlanjut untuk ke depannya, sehingga service quality berpengaruh positif 

terhadap kepercayaan (Doney dan Canon dalam Aydin dan Ozer, 2005). 

Kemudian kemudahan (ease of use) adalah percieved ease of use sebagai 

keyakinan akan kemudahan penggunaan, yaitu tingkatan dimana user percaya 

bahwa teknologi/sistem tersebut dapat digunakan dengan mudah dan bebas dari 

masalah (Davis et al., 1989). 

Hal yang menjadi pertimbangan selanjutnya bagi pembeli online adalah 

faktor kemudahan penggunaan. Kemudahan adalah sejauh mana seseorang 

percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Dan 

nantinya tinggi persepsi sesorang tentang kemudahan menggunakan sistem. 

Semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan teknologi informasi (Hartono., 

2007:114). Pentingnya kemudahan disini terkait bagaimana operasioanal 

bertransaksi secara online. Biasanya calon pembeli akan mengalami kesulitan 

pada saat pertama kali bertransaksi online, dan cenderung mengurungkan 

niatnya karena faktor keamanan serta tidak tahu cara bertransaksi online. Dilain 

pihak, ada juga calon pembeli yang berinisiatif untuk mencoba karena telah 

mendapatkan informasi tentang transaksi online. Suatu situs website online 

yang baik adalah menyediakan petunjuk cara bertransaksi online, mulai dari 

cara pembayaran, dan fitur pengisian form pembelian. Sehinga dengan faktor 

kemudahan pelanggan dapat memesan produk 24 jam sehari dimana mereka 

berada. Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa petingnya 
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kemudahan dalam membeli barang secara online sangatlah penting karena 

dengan banyaknya kemudahan yang diberikan oleh penjual online sehingga 

mudah dalam bertransaksi (Venkatesh dan Davis., dalam Irmadhani, 2012).  

Hotwheels adalah mainan mobil mobilan untuk dikoleksi. Jenisnya ribuan 

dan tiap tahun hanya diproduksi sekali saja. Koleksi mobil Hotwheels 

jumlahnya sangat banyak, mulai dari mobil biasa, mobil klasik, mobil sport, 

mobil modifikasi (custom/lowrider), hingga mobil prototype. Beberapa 

diproduksi dalam jumlah terbatas. Hotwheels diproduksi oleh perusahaan 

mainan ternama yaitu Mattel Inc USA. Di Indonesia, Hotwheels dapat 

ditemukan Di Toys City, Kidz Station, Indomaret, Toy Zone, dan toko-toko 

mainan terkemuka. Diseluruh dunia terdapat banyak kolektor Hotwheels, 

kebanyakan dari mereka bukanlah anak kecil melainkan orang dewasa. 

Diantara para kolektor saling melakukan transaksi berupa pertukaran, jual beli 

maupun lelang. Harga mobil-mobilan Hotwheels ini ditoko hanya Rp. 15.000, 

namun dimata kolektor harga dapat naik menjadi Rp. 35.000 bahkan hingga 

Rp. 1 juta. Ini berarti harganya naik 2x lipat hingga 100x lipat dari harga 

asalnya yang Cuma Rp. 15.000 saja. 

Bila sebuah jenis mobil Hotwheels keberadaannya makin jarang ditoko 

maka harganya pasti akan naik menjadi cukup tinggi. Karena jenis mobil 

Hotwheels hanya diproduksi setahun sekali, maka mobil Hotwheels tipe apapun 

bila sudah berusia 1 tahun harganya minimal akan meningkat. Kolektor 

Indonesia bahkan mancenegara yang memburu Hotwheels untuk dijadikan 

investasi. Hal ini memunculkan peluang bisnis bagi para pelaku bisnis untuk 
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memperjual belikan mainan Hotwheels. Para penjual Hotwheels memiliki cara 

masing-masing untuk menjual mainan Hotwheels seperti : buka toko, ngelapak 

dipinggir jalan dan dimedia sosial (facebook), untuk jualan Di facebook para 

penjual bisa menjual dengan cara menjual langsung dengan harga yang di 

tentukan, dengan cara lelangan dan dengan harga penawaran tertinggi. Untuk 

saat ini jual beli Hotwheels di Indonesia sudah mulai ramai, bahkan ada juga 

komunitas Hotwheels yang menyebar diseluruh Kota Kota besar di Indonesia, 

seperti Malang, Surabaya, Bandung, Jakarta, Bali, Medan, Bogor, Yogyakarta. 

Peneliti mengambil fenomena komunitas Hotwheels di Kota Malang. 

Karena di Malang lebih mudah dijangkau dalam melakukan penelitian dan di 

Malang sendiri telah ada komunitas Hotwheels yang telah lama terbentuk, 

maka dengan itu saya mengambil penelitian ini di Kota Malang agar lebih 

mudah dalam melakukan penelitian. Saat ini Hotwheels cukup menarik 

perhatian para masyarakat dan komunitas itu sendiri, dikarenakan para 

komunitas sering mangadakan pameran dan lomba Hotwheels.  

Komunitas di Kota Malang sendiri sering mengadakan perkumpulan 

sesuai kesepakatan dan istruksi dari ketua komunitas itu sendiri. Salah satunya 

komunitas DTM (Diecast Toys Malang) yang selalu rutin tiap hari jum’at jam 

20:00 mengadakan perkumpulan di taman kunang-kunang, komunitas itu 

sendiri berkumpul membahas tentang koleksi pribadi, sharing tentang 

koleksinya. Para penjual Hotwheels di Kota Malang sering membuka lapak di 

Car Free Day setiap hari minggu pagi, disana banyak transaksi jual beli 

Hotwheels yang melibatkan anak-anak dan orang dewasa mulai dari Hotwheels 
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yang murah bahkan yang mahal atau Hotwheels yang di koleksi. Saat ini Car 

Free Day dimanfaatkan untuk mencari konsumen oleh penjual dan  tempat 

sharing untuk komunitas baru. Khususnya para komunitas baru biasanya 

sharing tentang perkembangan Hotwheels dan harga Hotwheels. Seiring 

perkembangan tentang Hotwheels yang semakin luas di Kota Malang banyak 

para pemula yang hobi koleksi Hotwheels dimamfaatkan untuk diperjual 

belikan.  

Memasuki tahun 2015. We Are Social, sebuah agensi marketing sosial, 

mengeluarkan sebuah laporan tahunan mengenai data jumlah pengguna 

website, mobile, dan media sosial dari seluruh dunia. Dan berikut adalah 

perkembangan dunia digital di Indonesia: 

a. 72,7 juta pengguna aktif internet. 

b. 72 juta pengguna aktif media sosial, dimana 62% penggunanya 

mengakses media sosial menggunakan perangkat mobile. 

c. 308,2 juta pengguna handphone. 

Walau angka diatas terlihat besar, Indonesia sebagai Negara berkembang 

tampaknya belum mengalami pertumbuhan yang signifikan dibandingkan 

periode yang sama di tahun 2014: 

a. Pengguna internet Indonesia di awal tahun tidak mengalami pertumbuhan 

sama sekali 

http://wearesocial.sg/blog/2015/01/digital-social-mobile-2015/
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b. Jumlah pengguna media sosial di Indonesia meningkat sebesar 16 persen, 

sedangkan pengguna yang mengakses dari perangkat mobile meningkat 19 

persen. 

c. Pengguna ponsel hanya meningkat sebesar 9 

persen.(www.wearesocial.sg/ketut krisna wijaya/digital, sosial, dan 

mobile/01.2015) 

Selain itu, laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa facebook masih 

menjadi media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Kemudian 

WhatsApp menjadi aplikasi chatting yang paling digemari penduduk tanah air. 

Gambar 1.1 

Pengguna Internet di Indonesia 

 

 

.(www.wearesocial.sg/ketut krisna wijaya/digital, sosial, dan mobile/01.2015) 
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Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa para pengguna jual beli online di 

Internet yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah melalui media 

sosial facebook. Dalam penelitian ini, peneliti memilih facebook sebagai 

contoh jual beli online. Facebook sebagai peluang bisnis e-commerce yang 

menjanjikan dan sebagai alternatif dalam melakukan jual beli online 

Hotwheels. Facebook salah satu media sosial yang memudahkan dalam 

melakukan transakasi, keberagaman produk yang ditawarkan, harga yang 

ditawarkan kompetitif, pengunggahan foto tidak dibatasi, jadi penjual lebih 

mudah untuk menggungah foto lebih banyak, pembeli lebih mudah untuk 

mengakses dan membeli  tanpa harus add pertemanan, pemilihan produk lebih 

bervariasi. Di Indonesia sendiri telah banyak para penjual online lebih 

menggunakan sosial media facebook untuk melakukan jual beli online 

Hotwheels.  

Permasalahan yang timbul dalam jual beli Hotwheels adalah  

penyalahgunaan dalam jual beli Hotwheels di facebook masih ada, sehingga 

kurangnya kepercayan konsumen atau penjual terhadap jual beli Hotwheels di 

facebook yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian, banyak para 

konsumen dan penjual kurangnya kejujuran dan tanggung jawab terhadap jual 

beli Hotwheels. Dalam kasus jual beli Hotwheels di facebook adalah Bid n Run 

(istilah dalam jual beli di facebook), konsumen memesan barang tapi setelah 

penjual menyiapkan barang, konsumen tidak bertanggung jawab atau tidak 

membayar pesanan yang telah di pesan, dan juga sebaliknya. Penjual 

memposting Hotwheels dengan harga yang di tentukan tapi ketika konsumen 
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sepakat untuk membeli dengan cara negoisasi dan akhirnya menyetujui satu 

sama lain, penjual memberitahukan jumlah uang yang harus di bayar dan ketika 

konsumen mentransfer uang maka ada pula penjual yang tidak mengirim 

barang tersebut. Konsumen juga kesulitan ketika mengakses internet karena 

kurangnya kemudahan dalam efisiensi waktu dan pengoperasiannya. Dengan 

permasalahan diatas kepercayaan dan kemudahan dalam e-commerce harus 

benar-benar di prioritaskan. 

Jadi dalam penelitian ini kepercayaan konsumen dan kemudahan akan 

menimbulkan keputusan pembelian tehadap Hotwheels melalui Media 

facebook. Oleh karena itu penulis memandang perlu diadakan penelitian 

tentang “Analisis Kepercayaan Dan Kemudahan Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Hotwheels Melalaui Media Facebook (Studi Pada Anggota 

Komunitas Diecast Toys Malang)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka 

Research problem dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kepercayaan konsumen berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian Hotwheels di Media facebook? 

2. Apakah kemudahan konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

Hotwheels di media facebook? 

3. Di antara variabel kepercayaan dan kemudahan manakah yang paling 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian Hotwheels di Media facebook? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kepercayaan terhadap keputusan 

pembelian konsumen Hotwheels di Media facebook? 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kemudahan terhadap 

keputusan pembelian konsumen Hotwheels pada Media facebook? 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel yang paling berpengaruh 

antara kepercayaan dan kemudahan terhadap keputusan pembelian 

Hotwheels di Media facebook? 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Agen atau Penjual Hotwheels 

 

Memberikan informasi kepada agen/penjual Hotwheels di Media facebook 

kususnya komunitas DTM kota Malang tentang kepercayaan terhadap 

keputusan pembelian Hotwheels di Media facebook. Informasi tersebut 

diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas untuk menambah volume penjualan. 

2. Bagi Mahasiswa 

Untuk menambah wawasan pengetahuan mahasiswa dan manfaat 

tentang seluk beluk bisnis online dan dapat mengetahui bertransaksi online 

yang aman, serta dapat membuka peluang bisnis. Peneliti ini bisa dijadikan 
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salah satu sumber referensi mengenai e-commerce khususnya analisis 

kepercayaan, kemudahan terhadap keputusan pembelian. 

3. Bagi masyarakat 

Dengan penelitian ini dapat membantu masyarakat saat melakukan 

pembelian secara online. Masyarakat mendapatkan informasi, kemudahan 

belanja, dan bertransaksi online. 

 


