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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Teknologi internet semakin hari terus mengalami perkembangan yang cukup 

signifikan, dilihat dari jumlah pengguna internet di dunia yang semakin 

bertambah. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara maju akan tetapi 

juga terjadi di negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Menurut data 

dari situs www.interneworldtstats.com, pada tahun 2017 pengguna internet di 

Indonesia mencapai angka 132 juta jiwa atau 50,4 % dari total populasi 

indonesia yang sekitar 263 juta jiwa, meningkat drastis dari tahun 2000 yang 

hanya sekitar 2 juta jiwa saja. Jumlah pengguna yang demikian besar 

menjadikan internet sebagai pasar yang sangat menguntungkan untuk 

dimanfaatkan.  

Pemanfaatan internet sebagai media untuk menjual dan membeli dapat 

dilihat dari banyaknya situs online shop yang bermunculan, seperti Lazada, 

Tokopedia, Bukalapak, dll. Dibandingkan dengan jual beli konvensional yang 

membutuhkan proses yang panjang, pembelian secara online melalui internet 

bersifat praktis dan cepat. Proses panjang ini dipersingkat menjadi cukup 

beberapa kali sentuhan pada gadget yang digunakan. Proses transaksi melalui 

internet ini disebut dengan e-commerce. Orbeta dalam Iqbal (2012) 

menyebutkan bahwa, e-commerce  adalah The sale or purchase of goods or 

services, whether between businesses, households, individuals, governments, 

and other public or private organizations, conducted over computer-mediated



2 
 

networks. The goods and services are ordered over thosenetworks, but the 

payment and the ultimate delivery of the good or service may beconducted on 

or off-line”. 

Menurut data yang diperoleh dari survey Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII), dari total sekitar 130,8 juta pengguna internet di 

indonesia, sekitar 98,6 % diantaranya sudah mengetahui internet sebagai 

tempat jual-beli. Dari data itu, diperoleh angka yang signifikan  dalam hal 

jumlah pengguna internet di Indonesia yang pernah melakukan transaksi 

perdagangan melalui internet yakni sekitar 63,5 % atau 84,2 juta jiwa. 

Selanjutnya, dari hasil survey APJII juga diperoleh data bahwa sebanyak 

93,1% atau 123,5 juta jiwa pengguna internet di Indonesia yang mengakses 

konten komersial dan diantara konten komersial yang diakses, 62 % atau 82,2 

juta jiwa diantaranya mengakses situs onlineshop.  Total belanja online 

selama satu tahun mencapai angka sebesar 81,1 triliun (MARS Institute). Hal 

ini menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk dicermati, begitu banyak 

pengguna internet di Indonesia yang memutuskan untuk membeli suatu 

produk/jasa melalui internet. 

Proses pengambilan keputusan pembelian melalui internet (online) 

mempunyai perbedaan dengan proses pengambilan keputusan pembelian non 

internet (offline). Apabila pengambilan keputusan secara offline faktor seperti 

atmosfer, keadaan, dan lokasi toko menjadi hal yang menentukan dalam 

pengambilan keputusan (Fatimah dkk, 2015). Tetapi faktor-faktor tersebut 
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tidak relevan jika diimplementasikan dalam pembelian secara online, karena 

situs di internet tidak mempunya bangunan fisik yang mampu untuk diamati. 

Gambar 1.1 Faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian  konsumen. 
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Menurut Engel dalam Sophiah & Sangaji pengetahuan konsumen dibagi 

ke dalam tiga bidang umum, yaitu : Pengetahuan  produk, pengetahuan 

pembelian dan pengetahuan pembelian. Engel jugan menjelaskan bahwa 

pengetahuan produk meliputi (1) kesadaran akan merek produk (2) kategori 

produk (3) atribut dan ciri produk (4) Kepercayaan akan kategori dan merek 

produk. Dari teori ini diperoleh kesimpulan bahwa kepercayaan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian.. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Iswara, Danu (2016) faktor kepercayaan adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian. Sementara hasil 

survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(APJII) pada tahun 2016 menyebutkan bahwa, ada sekitar 39,4 juta pengguna 

internet yang tidak percaya dan menganggap bahwa transaksi via internet 

tidak aman. 

Faktor lain yang menjadi penting dalam proses pembelian via online 

adalah persepsi konsumen atas harga. Teori ini diperkuat oleh Samosir dan 

Prayoga (2015), mengatakan persepsi harga mempunyai peran yang penting 

dan berpengaruh secara postif dan signifikan dalam proses pengambilan 

keputusan pembelian. Persepsi atas harga merupakan sebuah penilaian 

konsumen tentang kesesuian kualitas produk yang mereka beli dengan biaya 

yang mereka keluarkan (Stanton dalam Ofela & Agustin, 2016). Menurut 

hasil survey yang dilakukan oleh MARS Institute dan Asosiasi E-Commerce 

Indonesia (IDEA), 29, 6 % pengguna internet memiliki persepsi bahwa onkos 

kirim dalam pembelian online tergolong mahal sehingga menaikkan harga 
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dari sebuah produk yang dibeli. Padahal, konsumen yang melakukan 

pembelian tentu mempunyai kondisi ekonomi yang berbeda-beda sehingga 

perlu menilai kualitas produk yang dibelinya dari biaya yang mereka 

korbankan. 

Faktor selanjutnya yang termasuk dalam salah satu pertimbangan 

konsumen dalam memilih suatu produk adalah waktu. Engel dalam Sophiah 

dan Sangaji (2013;50) menjelaskan bahwa waktu adalah salah satu 

pertimbangan konsumen dalam perilaku keputusan pembelian. Dalam hal 

transaksi perdagangan via internet, indikator waktu yang dipertimbangkan 

konsumen adalah kemudahan penggunaan. Pembelian via internet 

memungkinkan pelanggan untuk menghemat waktu dan usaha mereka saat 

membeli produk yang diinginkan (Park & Yoon dalam Jurnal Administrasi 

Bisnis (JAB), 2015). Faktor kemudahan penggunaan dalam bertransaksi 

menjadi sangat penting, karena kerumitan proses transaksi pun akan membuat 

konsumen ragu dalam memutuskan pembelian via internet (Ayuningrum, 

Idris, 2016). Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Mark 

Institute, yang menunjukkan bahwa 14,6 % masyarakat indonesia enggan 

melakukan transaksi perdagangan via internet karena proses transaksi yang 

memusingkan. 

Salah satu situs yang sering dikunjungi sebagai referensi untuk berbelanja di 

internet adalah lazada.com. Situs ini didirikan pada tahun 2012 dan terus 

mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Popularitas situs ini terus 

menanjak dan mengalahkan para pesaingnya dalam dunia bisnis e-commerce. 
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Menurut data yang diperoleh dari situs alexa.com, Lazada menempati situs 

terpopuler ke 16 dalam peringkat situs populer di indonesia. Selain itu Lazada 

juga memperoleh penghargaan sebagai brand yang paling direkomendasikan 

oleh pengguna internet (MARS Institute). 

Kemampuan untuk menarik konsumen agar mau melakukan pembelian 

online tentu harus memperhatikan banyak faktor pendukung seperti 

kepercayaan, persepsi konsumen terhadap harga dan juga kemudahan 

penggunaan terhadap proses pembelian yang mereka lakukan. Pentingnya 

penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu bagaimana  faktor-faktor diatas  

memberi pengaruh pada proses pengambilan keputusan pembelian masyarakat 

untuk membeli via internet. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini 

diajukan dengan judul : 

“Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Harga dan Kemudahan Penggunaan 

terhadap Keputusan Pembelian Online pada Situs Lazada.com”. 

B. Rumusan Masalah : 

Fenomena transaksi perdagangan via internet atau biasa disebut e-commerce 

memang menjadi hal yang sangat menjanjikan bagi perkembangan bisnis ritel di 

indonesia. Pasar yang sangat besar itu tentu mengakibatkan munculnya 

kompetitor baru yang juga berambisi menguasai pasar ini. Tingginya minat 

masyarakat untuk melakukan transaksi pembelian via internet serta menghadapi 

berbagai resiko dan persepsi konsumen yang harus dihadapi, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui “hubungan dari kepercayaan, persepsi harga dan 
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kemudahan penggunaan terhadap keputusan pembelian online” pada studi 

kasus situs lazada.com.  

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, rumusan permasalahan 

yang dijadikan bahan kajian dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah terdapat pengaruh antara kepercayaan terhadap  keputusan  

pembelian online pada situs di Lazada ? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara persepsi harga terhadap  keputusan  

pembelian online pada situs di Lazada ? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara kemudahan penggunaan terhadap 

keputusan  pembelian online di Lazada ? 

4. Apakah  terdapat pengaruh antara kepercayaan, persepsi harga dan 

kemudahan penggunaan terhadap keputusan pembelian online di  

Lazada ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  perumusan  masalah  diatas,  dapat  diketahui  penelitian  

ini bertujuan untuk: 

1. Untuk menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap keputusan 

pembelian via internet di situs lazada.com 

2. Untuk menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap keputusan 

pembelian via internet di situs lazada.com 

3. Untuk menganalisis pengaruh kemudahan penggunaan terhadap 

keputusan pembelian via internet di situs lazada.com 
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4. Untuk menganalisis pengaruh kepercayaan, persepsi harga dan 

kemudahan penggunaan terhadap keputusan pembelian via internet di 

situs lazada.com 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk: 

1. Untuk Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lazada.com sebagai 

masukan dan informasi yang dapat dipertimbangkan untuk menentukan 

kebijakan dalam strategi pemasaran online dan memahami perilaku 

konsumen dimasa yang akan datang. 

2. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya 

sebagai referensi atau sumber pengetahuan yang dapat digunakan sebagai 

bahan  penelitian  utamanya  tentang  pengaruh persepsi harga, 

kepercayaan dan kemudahan penggunaan  terhadap keputusan pembelian. 




