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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan teknologi informasi saat ini memberikan inovasi didalam 

kegiatan jual beli barang, kegiatan yang biasanya dilakukan secara konvensional, 

dimana pembeli harus datang dan memilih secara langsung di toko, sekarang dapat 

dilakukan dengan cara online. Kemudahan dalam melakukan kegiatan belanja 

online untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen turut 

meningkatkan aktifitas berbelanja secara online. Meningkatnya kegiatan berbelanja 

online tidak terlepas dari adanya peningkatan pengguna internet, menurut hasil 

survei mengenai Statistik Pengguna dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 

tahun 2016 yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa  Internet Indonsia (APJII)  

menyatakan bahwa indonesia terus mengalami pertumbuhan pengguna internet 

yang luar biasa, sehingga jumlah pengguna internet saat ini mencapai 132,7 Juta 

pengguna atau bisa dikatakan bahwa penetrasi internet di Indonesia sudah 

melampaui setengah total penduduk Indonesia yakni sebesar 51,8% (APJII, 2017). 

Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia diiringi dengan pertumbuhan 

retail online atau e–commerce karena berbelanja online saat ini sudah menjadi tren 

dan gaya hidup di kalangan masyarakat, semenjak kemunculan Kaskus ditahun 

1999 membuat perusahaan retail online semakin banyak bermunculan. 

Kemudahan, tersedianya fasilitas dan variasi toko online (Hadi Pratama, 2016) 

menjadikan kegiatan berbelanja dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, 

banyaknya pilihan produk, serta mulai terjaminnya keamanan dalam bertransaksi. 
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Semakin bertambahnya jumlah retail online atau e–commerce di Indonesia 

membuat persaingan antar perusahaan retail online semakin kompetitif. Perusahaan 

retail online harus mampu menghadirkan website penjualan yang memiliki kualitas 

baik sehingga menarik banyak pembeli potensial untuk berbelanja. Dalam bidang 

e-commerce, salah satu faktor pendukung dalam peningkatan penjualan adalah 

website, dengan memiliki website yang berkualitas maka akan didapat keunggulan 

bersaing. Salah satu cara untuk mengukur kualitas website adalah dengan metode 

WebQual. (Alhasanah et all, 2014) mengungkapkan bahwa variabel-variabel 

kualitas web yaitu kegunaan, kualitas informasi, dan kualitas interaksi layanan 

memiliki pengaruh yang benar atau meyakinkan terhadap variabel keputusan 

pembelian. 

Sebuah website tidak hanya digunakan untuk memasarkan suatu produk dan 

jasa saja tetapi juga untuk memberikan informasi–informasi lainnya yang menarik 

bagi pelanggan, seperti (berita-berita terkini, produk terbaru, dan lain sebagainya). 

Mengukur kualitas website sangat penting dilakukan terutama untuk mengetahui 

kelebihan dan kekurangan website agar dapat dilakukan perbaikan. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian secara online adalah kualitas 

website, kualitas website sendiri dapat diukur menggunakan metode WebQual. 

WebQual merupakan suatu parameter yang digunakan untuk menilai kualitas dari 

sebuah website dari perspektif konsumen. Dalam penelitian sejenis dikatakan 

bahwa sukses tidaknya suatu toko online dapat diukur dari kemampuan 

penyelenggara toko online untuk menyediakan website yang menarik serta dapat 

mempertahankan konsumen (S. Kim & Lee, 2006).  



3 
 

Tahun 2016 menjadi tahun berkembangnya toko online di Indonesia, 

terdapat 12 toko online terpopuler menurut www.id.techinasia.com dan 

MatahariMall masuk dalam urutan ke-10 toko online terpopuler di Indonesia. 

MatahariMall.com memberikan fasilitas pelayanan yang terbaik untuk mendukung 

proses belanja online dengan aman, nyaman dan terpercaya. MatahariMall.com 

menawarkan beragam kemudahan untuk bertransaksi, seperti transfer antar bank, 

kartu kredit dengan cicilan 0%, O2O (Online-to-Offline), COD (Cash on Delivery), 

dan metode lainnya. MatahariMall.com menyediakan ratusan ribu pilihan produk 

dengan harga terbaik dari segala kebutuhan, mulai dari fashion wanita, fashion pria, 

produk kecantikan, smartphone, power bank, laptop, gadget, elektronik, TV LED, 

hobi, makanan & minuman, dan lainnya.  

Ketika kita berbelanja pasti didasari oleh motivasi–motivasi tertentu salah 

satunya adalah motivasi hedonis dimana motivasi hedonis adalah motivasi 

berbelanja karena kesenangan, fantasi dan sosial atau kepuasan emosional. 

Motivasi hedonis didapat dari pengalaman–pengalaman berbelanja, jadi 

pengalaman positif dalam proses berbelanja dapat memicu proses berbelanja secara 

hedonis. Motivasi ini seringkali muncul untuk memenuhi tuntutan sosial dan 

estetika dan disebut juga motif emosional. Usaha untuk menarik konsumen yang 

memilik hedonic shopping motivation, adalah perusahaan tidak hanya menyediakan 

ragam barang dan harga yang kompetitif namun juga harus lebih memfokuskan 

pada faktor–faktor penunjang lainya seperti kenyamanan, pelayanan yang baik, 

serta pengadakan diskon penjualan  

Proses berbelanja secara hedonis dalam online shop seperti browsing akan 

menimbulkan sikap impulse buying, sikap impulse buying sendiri adalah sikap 
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membeli barang secara tidak terencana. Pembelian tidak terencana dapat terjadi saat 

itu juga tanpa memperhatikan manfaat dari barang yang dibeli. Dari fenomena–

fenonema yang telah diungkapkan diatas peneliti tertarik menganalisa “Pengaruh 

Kualitas Website Terhadap Hedonic Shopping Motivation dan Impulse buying 

studi kasus MatahariMall.com”.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah disampaikan sebelumnya maka 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

a. Bagaimana kualitas Website berpengaruh terhadap hedonic shopping 

motivation? 

b. Bagaimana kualitas Website berpengaruh terhadap impulse buying? 

c. Bagaimana Hedonic shopping motivation berpengaruh terhadap impulse 

buying? 

d. Bagaimana kualitas website berpengaruh terhadap impulse buying melalui 

hedonic shopping motivation?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasakan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan 

penelitian penelitian ini adalah: 

a. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh kualitas website terhadap Hedonic 

shopping motivation.  

b. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh kualitas website terhadap keputusan 

Impulse buying.  

c. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Hedonic shopping motivation 

terhadap Impluse buying. 
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d. Untuk menguji serta menganalisa pengaruh tidak langsung kualitas website 

terhadap impulse buying melalui hedonic shopping motivation.  

1.4 Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan serta manfaat 

sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk perkembangan ilmu 

manajemen, khususnya manajemen pemasaran tentang perilaku konsumen dalam 

berbelanja online. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau 

referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis. 

b. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pelaku 

bisnis, khususnya bisnis yang menggunakan website sebagai alat penjualan dan 

transaksi, serta dapat menjadikan gambaran tentang kualitas website yang baik 

sehingga dapat meningkatkan penjualan dan keutungan bagi perusahaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


