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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

Perubahan pola perilaku konsumen pada saat ini sudah mulai bergeser 

kepada media online. Hal tersebut didorong karena perkembangan dunia digital 

yang begitu pesat serta mudahnya mengakses dunia internet.  Hal ini nampak 

dari tingkat frekuensi konsumen indonesia yang cenderung aktif menggunjungi 

website maupun toko online baik untuk aktivitas berbelanja maupun hanya 

mencari informasi tentang barang kebutuhan. Media online pada era digitalisasi 

saat ini sudah  dijadikan sebagai cara untuk membidik pasar dengan melakukan 

promosi penjualan, melakukan pemasaran, mendapatkan pasar atau konsumen, 

dan juga alat dalam melakukan hubungan dengan para calon konsumen (Reza, 

2016). 

Tabel 1.1 Tingkat Pola Belanja online Masyarakat Indonesia tahun  

2016 – 2018 

Kriteria Tahun 

2016 2017 2018 

Jumlah Populasi ( Juta Jiwa) 259,1 262,0 265,4 

Pengguna Aktif di Internet (Juta Jiwa) 88.1 132,7 132,7 

Pencarian Produk atau Layanan secara online 

(dalam %) 

31 48 45 

Mengunjungi Toko Online (dalam %) 26 46 45 

Pembelian Produk atau Layanan secara Online 

(dalam %) 

27 41 40 

Sumber : (wearesocial, 2018) 

Dalam Tabel 1.1 ditunjukkan data bahwa masyarakat Indonesia pada tiap 

tahunnya telah mengalami peningkatan yang pesat sebagai pengguna aktif 

Internet. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pengguna internet pada tahun 

2016 dengan jumlah 88,1 juta jiwa kemudian meningkat drastis pada tahun 

2017 yang berjumlah 132,7 juta jwa. Sedangkan tingkat belanja online 

masyarakat Indonesia juga mengalami peningkatan terutama di tahun 2016 ke 

tahun 2017 meningkat 15 %. Hampir dari setengah penduduk Indonesia mulai 

menggemari berbelanja secara online (Shopback Indonesia , 2018).  

https://wearesocial.com/
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Berbelanja secara online dianggap dapat memangkas waktu dan dinilai 

lebih efektif. Sebanyak 83,1% responden mengaku pernah ke toko offline untuk 

melihat barang dan kemudian membelinya secara online. Hal ini disebabkan 

karena  berbelanja secara online lebih dinikmati masyarakat Indonesia karena 

banyaknya promo yang ditawarkan oleh platform e-commerce (Shopback 

Indonesia, 2018).   

Perubahan pola perilaku belanja ini juga ditunjukkan dengan volume 

transaksi e-commerce yang meningkat. Laporan tahunan yang dikeluarkan We 

Are Social menunjukkan, persentase masyarakat Indonesia memutuskan untuk 

membeli barang dan jasa secara online dalam kurun waktu sebulan di 2017 

mencapai 41% dari total populasi, meningkat 15% dibanding tahun 2016 yang 

hanya 26% (wearesocial , 2018). 

Keputusan pembelian secara online di pengaruhi berbagai faktor 

diantaranya adalah faktor kepercayaan, harga, kenyamanan, kemudahan, 

ketersediaan, keamanan, kualitas produk, website design, dan perilaku 

konsumtif (Harahap dan Dita, 2018). Selain itu faktor lain yang dapat 

mempengaruhi orang untuk memutuskan pembelian secara online adalah 

promosi penjualan, karena dianggap dapat menarik perhatian dan akan 

mendorong  konsumen untuk melakukan transaksi  di platform online (Reza, 

2016). Faktor yang mendominasi konsumen lebih tertarik untuk memutuskan 

berbelanja secara online adalah faktor harga dan kenyamanan (Chen dan 

Chang, 2003). Harga suatu produk dapat ditemukan akan lebih murah di e-

commerce dibandingkan jika kita beli di toko-toko lokal. Dan belanja di 

internet memberikan kenyamanan sebab seorang konsumen tanpa perlu keluar 

rumah, produk dapat dengan mudah didapatkan langsung dengan dikirim 

kerumah rumah mereka. Belanja secara online juga memberikan kemudahan 

bagi konsumen untuk mencari informasi produk yang bahkan produk tersebut 

tidak tersedia di dalam toko secara offline (Chen dan Chang, 2003). Dengan 

mengandalkan search engine di internet  konsumen diberikan ruang yang luas 

untuk mencari suatu produk .  
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Poel dan Buckinx (2005) mengungkapkan bahwa keputusan pembelian 

secara online sangat berbeda dengan keputusan pembelian secara klasik, karena 

proses keputusan pembelian secara online memiliki karakteristik diluar batas 

keputusan pembelian klasik yaitu dengan memasukkan sub proses formal dan 

informal didalamnya, tidak terstruktur serta sangat dinamis. Interaksi yang 

dinamis dalam proses keputusan pembelian online dipengaruhi oleh media 

mereka dalam berkomunikasi yaitu internet (Karimi et al, 2010). Karakteristik 

yang yang paling mencolok dalam keputusan pembelian online adalah pada 

proses pencarian informasi. Keputusan pembelian online menjadi suatu 

tindakan yang dilakukan konsumen ketika memutuskan berbelanja secara 

online (Widayanto dan Sri, 2015). 

Konsumen lebih memutuskan untuk berbelanja secara online karena 

lebih nyaman serta lebih leluasa. Konsumen dapat berbelanja sewaktu-waktu, 

sebab konsep pembelian online  menawarkan waktu yang fleksibel yaitu 

terbuka 24 jam dalam 7 hari selama satu minggu (Ketawetawaraks dan Wang, 

2011). Konsumen juga dapat memutuskan secara cepat dan efisien karena di 

belanja online  tidak perlu mengantri dan berpergian ke toko fisik, cukup 

dengan usapan jari, barang belanjaan dapat sampai ke rumah (Ketawetawaraks 

dan Wang, 2011). 

Tingkat belanja online  yang tinggi serta perubahan pola perilaku 

masyarakat dalam berkonsumsi mendorong para pebisnis serta pemasar yang 

sebelumnya berjualan secara offline untuk segara beralih ke online dengan 

mendirikan toko online atau mendirikan website e-commerce. E-commerce 

sebagai suatu situs perdagangan yang berbasis World Wide Web (Web) dan 

aplikasi seluler dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran 

barang atau jasa baik antara dua buah institusi (B-to-B), antar institusi dan 

konsumen langsung (B-to-C), perdagangan antar konsumen (C-to-C), maupun 

perdagangan melalui perangkat mobile atau M-commerce. Pada dasarnya e-

commerce merupakan dampak dari berkembangnya teknologi informasi dan 

telekomunikasi. Secara langsung hal ini mengubah cara manusia melakukan 
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Penjualan E-commerce

interaksi dengan lingkungannya, yaitu terkait dengan mekanisme dagang 

(Laudon dan Traver, 2014).   

Pada dasarnya didalam e-commerce melibatkan transaksi komersial yang 

diaktifkan secara digital antara organisasi dengan organisasi, organisasi dengan 

individu, dan individu dengan individu. Digital yang dimaksud adalah melului 

internet, web, atau melalui telepon seluler. Melalui e-commerce jangkauan 

sebuah perusahaan menjadi semakin luas karena perusahaan dapat memasarkan 

produk dan jasanya ke seluruh dunia tanpa memperlihatkan batasan-batasan 

geografis. Dengan cara yang sama pula sebuah perusahaan dapat langsung 

berhubungan dengan end-consumers-nya (Laudon dan Traver, 2014). 

Tabel 1.2 adalah tabel tentang grafik pertumbuhan e-commerce di 

Indonesia mulai tahun 2016-2022. Grafik pertumbuhan pada tiap tahunnya 

dihitung melalui rata-rata dari jumlah penjualan yang di peroleh oleh setiap e-

commerce yang beroperasi di Indonesia. Jumlah rata-rata penjualan pada tiap 

tahunnya diakumulasikan dalam nilai milliar dollar Amerika. 

Tabel 1.2 Data Prediksi Penjualan E-commerce di Indonesia Tahun 

2016-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sumber : Statista (2018) 

Pada Tabel 1.2 ditunjukkan angka penjualan e-commerce ritel di 

Indonesia dari 2016 hingga 2022 diprediksi akan terus mengalami peningkatan 
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yang signifikan. Pada tahun 2022, diperkirakan penjualan e-commerce 

ditetapkan untuk melampaui angka 14,4 miliar dolar AS dalam pendapatan, 

naik dari 5,78 miliar dolar AS pada tahun 2016. Artinya akan terjadi kenaikan 

angka penjualan pada setiap tahunnya. Hal ini yang akan menjadi pemicu 

terjadinya pertumbuhan jumlah e-commerce pada setiap tahunnnya (Statista, 

2018) . Asosiasi E-commerce Indonesia menerangkan bahwa jumlah e-

commerce yang sudah tergabung berjumlah 320 unit selama tahun 2018 ini 

(IDEA, 2018). Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pola belanja masyarakat yang 

bergeser ke perdagangan online, terutama penggunaan aplikasi mobile untuk 

berbelanja. Evolusi yang terjadi pada aplikasi belanja di Indonesia sudah 

mempengaruhi kehidupan masyarakat. Aspek keamanan, kelengkapan produk, 

dan kepraktisan seringkali menjadi alasan utama ketika memilih E-commerce 

dibandingkan berbelanja online yang lain.  

Bertambahnya jumlah e-commerce di Indonesia membuat tingkat 

persaingan semakin ketat.  Tingkat persaingan ini dapat dilihat pada jumlah 

kunjungan pengguna situs online untuk mengakses web e-commerce pada 

setiap bulannya.  Tingkat persaingan ini dapat dilihat pada data dalam situs 

Iprice . Dalam situs Iprice menyebutkan bahwa jumlah situs website e-

commerce berjumlah  45 situs e-commerce  Jumlah situs tersebut diambil dari 

situs IDEA (Indonesian E-commerce Associaton) . Peta persaingan situs e-

commerce ini tidak melibatkan kategori e-commerce dengan bisnis 

Travel/Tiket, Penyewaan, Asuransi, Investasi, Pengantar Makanan, Kupon dan 

Diskon, serta classified ads. Iprice juga memberikan seleksi berdasarkan  

kriteria dari jumlah kunjungan dan jumlah follower yang terdapat di masing-

masing e-commerce dengan minimal jumlah follower minimal 100.000 dan 

Jumlah kunjungan 100.000 pada setiap bulannya. (Iprice, 2018).  

Dari daftar 45 e-commerce tersebut, kemudian penulis hanya menyeleksi 

menjadi 5 besar untuk mengetahui tingkat persaingan pada setiap e-commerce 

yang paling populer. Tingkat persaingan ini diseleksi berdasarkan tingkat 

konsistensi e-commerce tersebut dalam mempertahankan situsnya selama 

kurun waktu satu tahun, yaitu pada tahun 2017 hingga 2018. Peringkat 5 besar 

https://www.statista.com/
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e-commerce tersebut selalu diraih oleh Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Blibli, 

dan Shoppe. Dari 5 besar e-commerce penulis fokus mengamati tingkat 

pertumbuhan e-commerce Lazada, karena pada setiap periode nya e-commerce 

ini selalu menempati peringkat pertama, namun pada periode 2018 cenderung 

mengalami penurunan angka kunjungan dan berakibat membawa Lazada 

menempati peringkat ke-III setelah Tokopedia dan Bukalapak. Data ini 

dirangkum ke dalam jumlah pada setiap kuartalnya dimulai pada Quartal ke-III 

tahun 2017 hingga Quartal ke-IV pada tahun 2018.   

Tabel 1.3 Peta Persaingan  website E-commerce Pada Quartal IV 2017 

hingga Quartal II Periode 2018 (Berdasarkan Jumlah Kunjungan) 

Nama E-

commerce 

JUMLAH KUNJUNGAN SITUS WEB 

(dalam Juta) 

2017 2018 

No Q3 No Q4 No Q1 No Q2 

Lazada 1 96,343 1 131,848 1 117,572 3 49,99 

Tokopedia 2 93,783 2 115,270 2 117,297 1 111,48 

Bukalapak 3 60,542 3 80,089 3 93,589 2 85,138 

Blibli 4 49,126 4 52,464 4 45,940 5 29,044 

Shopee 5 18,920 5 27,879 5 34,510 4 30,843 

Sumber : Iprice  (2018) 

Tabel 1.3 merupakan peta persaingan setiap e-commerce yang ada di 

Indonesia baik B-to-C maupun C-to-C. Peta persaingan ini ditunjukan melalui 

pemaparan data per Quartalnya (Q). Quartal merupakan pembagian periode 

perhitungan yang dihitung oleh tim Iprice  setiap tiga bulan sekali untuk 

mengetahui jumlah kunjungan situs. Pada tabel 1.3 data yang diambil adalah 

berdasarkan jumlah kunjungan situs dimulai dari Quartal ke-III tahun 2017 

hingga Quartal ke- II tahun 2018. Berdasarkan Tabel tersebut  terlihat bahwa e-

commerce Lazada adalah yang paling mendominasi dari segi kunjungan situs 

selama tiga Quartal terakhir. Hal ini di tinjau dari pelayanan serta fasilitas yang 

disediakan oleh Lazada sangat lengkap dan beragam (Iprice , 2018).  

Pada Tabel 1.3 terlihat bahwa tingkat kunjungan Lazada Indonesia pada 

Quartal I 2018 hingga Quartal II 2018 telah mengalami penurunan. Dimulai 

dari pada kuartal I Lazada indonesia mengalami penurunan jumlah pengunjung 

yaitu 117.572.100 tetapi Lazada masih bertahan sebagai situs website e-

https://iprice.co.id/
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commerce nomor satu di Indonesia, Namun tingkat popularitas Lazada sebagai 

website paling populer di Indonesia tidak dapat bertahan lama karena Lazada 

mengalami penurunan jumlah kunjungan  secara drastis pada Quartal II periode 

2018 dengan jumlah kunjungan 49.990.700, dan menempatkan posisi Lazada 

menjadi E-commerce nomor tiga setelah Tokopedia dan Bukalapak.  

Lazada telah menempati urutan pertama sebagai e-commerce paling 

populer dan mendapat tingkat kunjungan tertinggi selama dua kuartal terakhir. 

Namun tingkat kepopuleran Lazada sebagai e-commerce nomor satu di 

Indonesia tidak bertahan lama, karena pada Quartal ke II tahun 2018 situs 

Lazada kalah bersaing dengan situs e-commerce pesaingnya yaitu Tokopedia 

dan Bukalapak. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs iprice.com 

menjelaskan bahwa situs Lazada turun menempati peringkat ketiga dari 5 e-

commerce terpopuler di Indonesia. Penurunan tingkat kunjungan Lazada 

Indonesia ini juga diamati oleh situs similarweb.com yang menyajikan data 

tingkat kunjungan Lazada setiap bulannya. Data ini diambil selama enam bulan 

terakhir pada tahun 2018.  

Tabel 1.4 Tingkat Kunjungan Situs Lazada Indonesia 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : SimmilarWeb (2018) 

Pada Tabel 1.4 dijelaskan tentang penyajian data mengenai jumlah 

kunjungan Lazada Indonesia pada tiap bulannya selama bulan Februari hingga 

Agustus 2018. Data yang diambil adalah total jumlah kunjungan pada setiap 
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bulannya. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada bulan Februari 2018 jumlah 

kunjungan situs berjumlah 76,4 juta kemudian pada bulan Maret jumlah 

kunjungan situs mengalami kenaikan sebesar 11,6% dari bulan Februari. 

Kenaikan jumlah kunjungan ini tidak berjalan terlalu lama . Pada bulan April 

kunjungan situs mengalami penurunan sebesar 33% dari bulan Maret. 

Kemudian pada bulan Mei mengalami penurunan sebesar 5,25% . Kemudian 

mengalami penurunan kembali pada bulan Juni sebesar 28,2%. Pada bulan juli 

juga mengalami penurunan sebesar 10,82% . Hingga bulan Agustus web traffic 

Lazada Indonesia terus mengalami penurunan sebesar 2% dari jumlah bulan 

Juli. Dari data yang ditunjukkan menyatakan bahwa situs Lazada terus 

mengalami penurunan secara drastis yang dimulai dari bulan April 2018 hingga 

bulan Agustus 2018. (SimilarWeb, 2018) . 

Dari studi kasus yang diperlihatkan oleh Iprice (2018)  dan SimilarWeb 

(2018), penulis mencoba menganalisis faktor-faktor apa saja yang 

menyebabkan e-commerce Lazada Indonesia mengalami penurunan jumlah 

kunjungan dan kalah bersaing dengan pesaingnya. Penulis mengambil data dari 

ulasan Lazada Indonesia yang disediakan oleh situs google play (2018) . Dari 

ulasan tersebut penulis membagi menjadi empat kategori permasalahan yaitu 

kualitas layanan, kualitas website, harga dan kualitas produk. 

Tabel 1.5 Tingkat Keluhan Pengguna Situs Lazada Indonesia pada 

Bulan Juli – Mei 2018 

Bulan 

Jenis Keluhan 

Kualitas 

Produk 

Harga Kulaitas 

Layanan 

Kualitas 

Website 

Mei 2018  7 3 63 89 

Juni 2018 19 20 132 322 

Juli 2018 23 6 51 136 

TOTAL 49 29 246 547 

    Sumber : Google Play (2018) 

Berdasarkan Tabel 1.5 penulis mengambil sampel beberapa keluhan yang 

dirasakan oleh pengunjung Lazada saat menjungi website Lazada Indonesia. 

Keluhan yang diambil penulis diantaranya tentang permasalahan Kualitas 

Layanan, Kualitas Website, Harga dan Kualitas Produk. Sampel diambil selama 
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3 bulan terakhir yaitu pada bulan Mei, Juni dan Juli. Pemilihan sampel di pilih 

dari penilaian pengunjung yang memberikan review serta memberikan bintang 

I,II dan III. Total jumlah pengunjung yang memberikan review sebanyak 

1.595.687 dengan rincian yang memberikan review bintang I sebanyak 122.015 

dan yang memberikan review bintang II sebanyak 53.618 sedangkan yang 

memberikan review bintang III sebanyak 157.037 . 

Pada tabel 1.5 diperoleh data jumlah keluhan pelanggan situs Lazada 

Indonesia. Total keluhan yang tercatat selama bulan Mei hingga Juli 2018 

berjumlah 871 keluhan . Dengan rincian jumlah keluhan diantaranya adalah 

masalah terkait dengan kualitas produk berjumlah 49 keluhan, kemudian 

masalah harga berjumlah 29 keluhan, permasalahan kualitas layanan berjumlah 

246 keluhan, dan masalah kualitas website berjumlah 547 keluhan. Hasil yang 

diperoleh dari pengumpulan data ini adalah bahwa keluhan pengguna 

(pembeli) website e-commerce Lazada paling besar adalah Kualitas website 

dengan jumlah total adalah 547 keluhan.  

Kualitas dari website e-commerce dapat berpengaruh pada banyaknya 

konsumen untuk memutuskan berbelanja online pada  e-commerce tersebut, 

untuk mengetahui tinggi dan  rendahnya kualitas sebuah website ditentukan 

pada sebuah standart yang disebut web quality (Agustina, 2016). Kualitas 

website adalah suatu pengukuran untuk mengukur  kualitas dari sebuah website 

berdasarkan instrumen-instrumen penelitian yang dapat dikategorikan ke dalam 

empat variable yaitu; usability, information,  services interaction dan overall. 

Kesemuanya adalah pengukuran kepuasan konsumen atau user terhadap 

kualitas dari website tersebut  (Agustina, 2016).  

Situs web ini berfungsi melibatkan konsumen dalam interaksi yang 

menggerakkan mereka lebih dekat dengan pembelian langsung, dalam 

menciptakan situs web Lazada Indonesia merancang situs web yang atraktif 

dan membuat konsumen mengunjungi situs website mereka dan kembali lagi 

untuk melakukan transaksi. Situs website Lazada Indonesia melibatkan 

konsumen dalam berinteraksi serta konsumen bisa menelusuri kategori-

kategori produk yang ada di laman Lazada Indonesia, konsumen juga dapat 
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melihat informasi produk yang akan mereka beli. Peran website Lazada 

Indonesia di sini adalah menyediakan media untuk membantu konsumen yang 

secara aktif mencari produk kebutuhannya. Di sisi lain, ini merupakan 

kesempatan bagi Lazada Indonesia untuk memberikan deskripsi produk 

mereka, serta mengajukan penawaran kepada konsumen (Reza, 2016). 

Kualitas suatu website akan sangat berpengaruh terhadap tingkat 

kunjungan pengunjung serta menarik konsumen untuk melakukan pembelian 

itu sendiri. Semakin tinggi kualitas suatu web, maka akan semakin banyak 

pengguna yang mengakses website tersebut dan semakin banyak pula 

konsumen yang melakukan transaksi. Faktor yang mendukung dan mendorong 

konsumen melakukan kegiatan e-commerce adalah kualitas website. Website 

suatu perusahaan harus mempresentasikan kehadiran perusahaan tersebut di 

mata pelanggan secara virtual sehingga konsumen menjadi percaya dan 

melakukan transaksi secara online melalui website perusahaan (Sarwono dan 

Prihartono,2012). 

Lazada Indonesia sebagai situs belanja online terbesar di Indonesia harus 

memiliki sistem yang baik untuk mengantisipasi melonjaknya tingkat 

kunjungan situs (traffic). Selain itu juga harus didukung dengan layanan 

informasi yang memadai serta kemudahan dalam mengakses situs.  

Tabel 1.6 Tingkat Pemakaian situs e-commerce Lazada Indonesia oleh  

Pengunjung 

Average Visit Duration  00:05:43 

Pages Per Visit 6,91 

Bounce Rate 45,35 % 

    Sumber : SimmilarWeb (2018) 

Pada Tabel 1.6 diperlihatkan  tiga kategori dalam mengukur tingkat 

pemakaian situs oleh pengguna yaitu , Average Visit Duration, Pages per Visit, 

Bounce Rate. Average Visit Duration adalah jumlah rata-rata waktu yang 

dihabiskan pengunjung di situs web dalam satu sesi. Untuk tingkat penggunaan 

metrik dijelaskan bahwa semakin lama Average Visit Duration maka kualitas 

situs semakin baik (SimilarWeb, 2018),dari tabel diatas juga ditunjukkan 

bahwa rata-rata kunjungan situs Lazada Indonesia adalah 5 Menit 43 detik. 
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Artinnya setiap orang yang mengunjungi situs Lazada Indonesia memiliki rata-

rata durasi paling lama 5 Menit 43 detik. Selanjutnya adalah Pages/visit, 

merupakan jumlah rata-rata halaman yang dilihat pengunjung di situs dalam 

suatu sesi (SimilarWeb, 2018). Pages/visit dalam situs Lazada adalah 6.91. 

Artinya rata rata setiap orang mengakses sebanyak 7 halaman dalam satu kali 

sesi kunjungan. Semakin besar jumlah halaman yang diakses maka situs 

memiliki fitur – fitur yang baik. Sedangkan bounce rate dari Lazada Indonesia 

adalah sebesar 45,35 %. Bounce rate sendiri adalah persentase pengunjung 

yang meninggalkan web/blog setelah hanya membuka satu halaman saja atau 

halaman awal yang artinya pengunjung web Lazada Indonesia hanya membuka 

page utama website atau beranda dan tidak melanjutkan ke page selanjutnya. 

Ideal dari bounce rate sendiri adalah semakin rendah persentasenya maka dapat 

dikatakan website tersebut bagus (Alexa, 2018). 

Untuk tingkat pengukuran web traffic Lazada Indonesia, penulis 

membandingkan hasil web traffic dengan situs perdagangan yang sama 

(kompetitor) . Berikut data tentang web traffic beberapa e-commerce yang 

beroperasi di Indonesia. 

Tabel 1.7 Perbandingan Web Traffic Kompetitor Lazada Indonesia 

Web traffic Lazada Tokopedia Bukalapak Blibli 

Avg. Visit Pages 00:05:43 00:08:50 00:04:56 00:02:32 

Pages per Visit 6,91 5.36 4.56 2.19 

Bounce Rate 45,35 % 43.10% 45.15% 61.80% 

Sumber : SimilarWeb (2018) 

Pada Tabel 1.7 ditunjukkan perbandingan antara web traffic kompetitor 

dengan web traffic dari Lazada Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak dan 

Blibli. Dari Hasil yang ditunjukkan bahwa tingkat bounce rate dari Lazada 

Indonesia masih tinggi dibanding dengan pesaingnya yaitu Tokopedia dan 

Bukalapak, yaitu selisih 2,25% dari Tokopedia dan 0,2% dari Bukalapak. 

Namun situs Lazada Indonesia bounce ratenya masih unggul di banding 

dengan situs Blibli.com .Sedangkan untuk durasi kunjungan Tokopedia masih 

unggul dari Lazada Indonesia. Artinya untuk tingkat kenyamanan dilihat dari 

segi lama kunjungan masih unggul Tokopedia di banding Lazada 
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Indonesia.Namun untuk segi penelusuran halaman atau pages per visit nilai  

rata-rata yang didapatkan oleh Lazada Indonesia masih unggul di banding 

dengan ketiga kompetitornya yaitu Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli. 

Pages per visit dan Bounce Rate memiliki hubungan yang erat, walaupun 

dua nilai statistik ini memiliki maksud yang berbeda. Dua statistik ini memiliki 

hubungan yang terbalik (Barkeep, 2012). Artinya Semakin tinggi Bounce Rate 

maka semakin rendah nilai pages per visit begitupun sebaliknya. Jika terjadi 

kondisi Bounce Rate tinggi dan Pages per visit nya rendah maka suatu website 

perlu di evaluasi dan diperbaiki. 

Zaenudin (2017) menjelaskan bahwa pengunjung (pembeli) online  saat  

mencari informasi produk pada website e-commerce akan memerlukan 

informasi yang cepat dan akurat . Pada tahap inilih faktor kecepatan loading 

suatu situs web  atau aplikasi toko online sangat berpengaruh. Semakin cepat 

loading, semakin disukai pengunjung.  

Berkurangnya jumlah kunjungan, banyaknya tingkat keluhan selama 

enam bulan terakhir serta tingginya bounce rate selama enam bulan terakhir 

menyebabkan para konsumen dan pelanggan Lazada akan enggan untuk 

memutuskan pembelian pada website Lazada. Berbanding lurus dengan hasil 

web traffic yang ditampilkan oleh situs similarweb yang menunjukan angka 

yang rendah. Ditambah lagi dengan kepercayaan konsumen pada saat akan 

membeli di Lazada yang ditunjukan pada tingkat bounce rate yang tinggi.  

Namun dilihat dari sisi lain, masih sebagian besar dari masyarakat 

Indonesia tetap untuk berbelanja di situs Lazada Indonesia. Hal ini dibuktikan 

dari masyarakat Indonesia masih menikmati e-commerce Lazada karena alasan 

harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan oleh e-commerce yang lain. 

Banyaknya promo yang ditawarkan oleh Lazada Indonesia sehingga membuat 

menarik minat konsumen online untuk mengunjunginya (Iprice, 2017). 

Dampak dari promosi penjualan online menyebabkan e-commerce mengalami 

kenaikan traffic  dan terkadang dapat menyebabkan website  kelebihan beban 

karena antrian visitor  yang mengunjungi website (Joshi dan Menachem, 2017). 

http://trustedcompany.com/
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Banyak yang menilai konsumen Indonesia senang datang dan pergi ke 

toko online mana pun yang memberikan promosi lebih banyak dan harga yang 

lebih murah. Ketika musim promosi sudah habis, maka mereka akan pindah 

mencari toko online  lain yang lebih banyak memberi keuntungan (Iprice, 

2018). Strategi promosi penjualan melalui media online, website Lazada 

Indonesia ini merancang website yang efektif agar mudah digunakan oleh 

konsumen, menggunakan email dalam menyebarkan informasi promosi 

penjualan, dan melakukan promosi penjualan secara online melalui website 

lazada.co.id (Reza, 2016). 

Promosi penjualan biasanya dilakukan dengan periode yang terbatas 

namun disetai dengan iming-iming yang berlebih (Setiadi, 2010). Oleh sebab 

itu, promosi penjualan menawarkan insentif ekstra agar konsumen melakukan 

tindakan. Potongan harga, hadiah, program berkelanjutan merupakan insentif 

ekstra agar konsumen mau melakukan tindakan, paling tidak mempunyai 

perhatian terhadap produk yang ditawarkan . 

Promosi penjualan telah memberikan manfaat bagi pelaku e-commerce, 

khususunya Lazada . Salah satu hal yang menjadi ketertarikan salah satu alat 

promosi ini adalah kefektifan dalam menjangkau konsumen Indonesia . 

Promosi yang besar juga menjadi suatu daya tarik yang besar untuk memikat 

konsumen karena menawarkan insentif yang sangat besar di bandingkan toko 

offline (Reza, 2016). 

Alat-alat promosi penjualan yang dilakukan oleh Lazada.co.id di situsnya 

mencakup voucher, flash sales, special offers from patner, diskon, pameran 

dagang (Monday mastercard, I love Wednesday, mobile weekend, Friday 

frenzy, midnight sale, sale anniversary), dan potongan (Reza, 2016). Agar 

lebih jelas tentang alat-alat promosi penjualan yang ada di Lazada Indonesia 

penulis merangkum beberapa Alat promosi tersebut . 

Tabel 1.8 Promosi Penjualan Situs Lazada Indonesia 

NO Jenis Promosi Lazada 

1 Diskon 

2 Voucher 

3 Cash Back 
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NO Jenis Promosi Lazada 

4 Garansi 

5 Free Delivery Order 

6 Bonus Pack  (kontes, undian, permainan) 

a. Lazada Shake it 

b. Lazada Slash it 

c. Beli 1 gratis 1 

d. Kontes Lazada (Lazada Mission Fashionable) 

e. Lazada Refferal Program 

7 Event 

a. Lazada Birthday Sales 

b. Flash Sales 

c. Single Day 

d. Puasale 

e. Midnight Sales 

f. Lazada online revolution 

8 Cross Promotion 

a. Lazada Wonderland 

Sumber : Lazada Indonesia (2018) 

Alat promosi penjualan ini bermanfaat dalam proses komunikasi yaitu 

mampu menarik perhatian, memberi informasi untuk memperkenalkan 

pelanggan terhadap produk dan dapat merangsang atau mendorong konsumen 

untuk melakukan transaksi di Lazada Indonesia (Reza, 2016). 

Namun tingkat keefektifan promosi penjualan serta event promosi yang 

dilakukan oleh lazada, tidak berjalan lama. Ketertarikan promosi yang 

ditawarkan oleh Lazada nyatanya pada enam bulan terakhir selama tahun 2018 

tidak begitu mendorong ketertarikan konsumen untuk mengunjungi situs. Jika 

dibandingkan pada tahun 2017, tingkat minat masyarakat untuk mengunjungi 

situs sangat tinggi apalagi saat Lazada mengadakan promo besar seperti flash 

sales, Single day, Lazada Birthday, promo puasa dan lebaran. 

Jika diamati selama enam bulan terakhir tersebut, Lazada telah 

melakukan banyak promosi. Terdapat ketimpangan terkait promosi penjualan 

yang dilakukan oleh lazada. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan dari data 

grafik google trends. Data yang terlihat adalah dengan membandingkan tingkat 

populeritas Lazada pada tahun 2017 dengan tahun 2018 melalui seberapa 
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banyak search interest yang dilakukan oleh konsumen ketika Lazada 

melakukan promosi penjualan. 

Pada tabel 1.9 dijelaskan tentang tingkat traffic website Lazada indonesia 

melalui pencarian yang telah dilakukan konsumen . Untuk menentukan volume 

tingkat ketertarikan konsumen saat Lazada melakukan promosi penjualan, data 

ini diambil dari Google Trends dengan membandingkan search interst yang 

dilakukan konsumen saat tahun 2017 dengan tahun 2018. Data ini diambil 

selama sembilan bulan terakhir. Dengan rentang penilaian antara 0 - 100. jika 

bernilai 0 maka website tidak mengalami interaksi atau tidak ada satupun yang 

searching. Data bernilai ± 50 maka tingkat pencarian website cukup. Dan nilai 

100 artinya tingkat populeritas website tinggi dan sering dicari oleh konsumen 

(google trends, 2018). 

Tabel 1.9 Perbandingan Popularitas Lazada Indonesia saat 

Mengadakan Promosi Penjualan tahun 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Google Trends (2018) 

Dari Tabel 1.9 didapatkan hasil grafik traffic website Lazada Indonesia 

selama bulan Januari hingga September dengan membandingkan tahun 2017 

dan 2018. Jika dibandingkan tahun 2017 dari data tersebut terlihat bahwa 

terjadi penurunan tingkat populeritas Lazada Indonesia. Tingkat populeritas 

Lazada Indonesia tidak sesignifikan tahun 2017. Traffic yang diperlihatkan 
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oleh google trend memperlihatkan bahwa situs Lazada Indonesia pada tahun 

2018 lebih landai dibandingkan tahun 2017.  

Pertama, pada bulan Maret 2018 Lazada Indonesia mengeluarkan sebuah 

promosi penjualan berupa flash sales handphone Xiomy redmi 5a dan redmi 5 

plus. Sehingga berakibat adanya peningkatan secara signifikan dari grafik yang 

terlihat pada bulan Maret. Dibandingkan dengan bulan dan tahun sebelumnya 

grafik Lazada pada bulan Maret 2018 mengalami peningkatan dengan nilai 

search interest 80.  

Kedua, pada bulan April hingga awal Mei 2018 e-commerce  Lazada 

Indonesia mengeluarkan promosi penjualan kembali, karena pada bulan 

tersebut Lazada memiliki event  besar yaitu Lazada Birthday Sales yang ke-6. 

Pada event ini Lazada mengeluarkan promosi berupa diskon hingga 90% pada 

setiap produk, free delivery, flash sales pada beberapa barang kebutuhan 

elektronik dan kebutuhan rumah tangga serta voucher 66 partner . Namun pada 

bulan ini Lazada malah mengalami penurunan. Tingkat search interst yang 

didapatkan hanya diangka 40 dan pada bulan ini Lazada mengalami penurunan 

secara drastis dibandingkan pada bulan yang lain pada tahun 2018. 

Dibandingkan pada event yang sama pada tahun lalu grafik Lazada sangat jauh 

berbeda. Pada bulan April hingga awal Mei 2018 grafik Lazada cenderung 

menurun hingga puncaknya pada bulan Mei 2018.  

Ketiga, pada pertengahan Mei 2018 Lazada Indonesia mengeluarkan 

promo besar yaitu untuk menyambut  bulan puasa. Pada bulan puasa Lazada 

Indonesia mengadakan event besar yaitu PUASALE. Pada event ini Lazada 

mengeluarkan promo berupa diskon. Diskon yang ditawarkan Lazada sangat 

variatif yaitu mulai dari diskon 10% hingga 90%, 4x4 dalam sehari  flash sales, 

ribuan voucher diskon, dan gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Diskon yang 

ditawarkan mulai barang elektronik, kebutuhan rumah tangga, fashion, 

makanan dan minuman. Pada bulan ini tingkat search interest Lazada 

mengalami kenaikan namun tidak sesignifikan pada bulan Maret yaitu pada 

nilai 48.  
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Keempat, pada bulan Juni 2018 Lazada juga masih mengeluarkan 

promosi penjualan namun masih dalam event yang sama. Namun pada bulan 

Juni terdapat momen lebaran sehingga grafik dari bulan Mei akhir ke bulan 

Juni 2018 mulai mengalami peningkatan. Puncaknya adalah pada pertengahan 

bulan Juni 2018 Lazada cukup mengalami peningkatan search interst yang 

baik namun tidak terlalu signifikan.  

Kelima, pada bulan Agustus 2018 Lazada juga ikut memeriahkan hari 

kemerdekaan Negara Republik Indonesia dengan mengadakan promo single 

day 8:8 dan promo kemerdekaan. Dalam event ini Lazada mengeluarkan promo 

berupa voucher diskon sebesar 73 %. Namun dilihat dalam grafik yang 

ditampilkan oleh google trends grafik pada bulan Agustus hingga September 

2018 tidak mengalami kenaikan malah cenderung landai di kisaran nilai 40 - 

45. 

Dari tabel tersebut di dapatkan hasil bahwa setiap promosi penjualan 

yang ditawarkan oleh Lazada tidak selamanya meningkatkan website traffic. 

Hanya ada beberapa promosi penjualan yang dilakukan oleh Lazada Indonesia 

dapat berjalan maksimal seperti promo flash sales pada bulan Maret 2018, 

namun juga tidak dapat mendorong begitu besar masyarakat Indonesia untuk 

mengunjungi situs Lazada Indonesia. 

Promosi penjualan dirancang untuk memperkenalkan produk baru, dan 

juga membangun merek dengan penguatan pesan iklan dan citra perusahaan. 

Selain itu promosi penjualan dapat mendorong konsumen dengan segera untuk 

melakukan pembelian (Setiadi, 2010). Promosi Penjualan yang maksimal 

dengan di imbangi kualitas layanan yang baik maka akan mempengaruhi 

konsumen dalam menentukan pilihannya dalam berbelanja. Jika promosi 

penjualan yang dilakukan secara maksimal dan kualitas layanan semakin di 

tingkatkan maka  akan membuat konsumen semakin tertarik dan dampaknya 

akan menimbulkan keinginan mereka untuk berbelanja (Tujiono dan Okta, 

2017). Hal serupa juga disampaikan oleh Erdini dan Wilhelmus (2015), Bahwa 

Kualitas Website dan Promosi berpengaruh secara signifikan terhadap sikap 

dan keputusan penggunaan suatu website itu sendiri. 
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Konsumen yang akan melakukan pembelian secara online pasti akan 

mencari informasi tentang produk atau jasa yang mereka butuhkan. Maka dari 

itu sebagai media komunikasi dan pusat informasi bentuk layanan promosi 

penjualan dan kualitas website perlu diperhatikan terutama bagi situs e-

commerce (Reza, 2016). 

Faktor – faktor tersebutlah yang akan memberikan pilihan serta dorongan 

kepada konsumen untuk memutuskan melakukan pembelian online pada e-

commerce Lazada Indonesia. Karena Keputusan pembelian sendiri merupakan 

suatu tindakan yang harus dilakukan dalam memutuskan ketika membeli. 

Berdasarkan adanya fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang 

diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul  “Pengaruh 

Kualitas Website dan Promosi Penjualan terhadap Keputusan Pembelian 

Online di Situs Lazada.co.id ”  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut:   

1. Bagaimana kualitas website, promosi penjualan dan keputusan pembelian 

pada situs Lazada.co.id ? 

2. Apakah kualitas website secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian online pada situs Lazada.co.id ? 

3. Apakah promosi penjualan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian online pada situs Lazada.co.id ? 

4. Apakah kualitas website dan promosi penjualan secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian online pada situs 

Lazada.co.id? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui persepsi kualitas webiste, promosi penjualan dan 

keputusan pembelian online di situs Lazada.co.id 
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b. Untuk mengetahui pengaruh kualitas website terhadap keputusan  

 pembelian online pada situs  Lazada.co.id . 

 

c. Untuk mengetahui pengaruh promosi penjualan  terhadap keputusan  

 pembelian Online  pada situs Lazada.co.id .  

d. Untuk mengetahui secara bersama-sama antara pengaruh kualitas  

 website dan promosi penjualan terhadap keputusan pembelian online  

 pada situs Lazada.co.id . 

 

2. Manfaat Penelitian 

a) Secara Akedemisi, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi Ilmiah pada kajian ilmu manajemen pemasaran terutama 

pada studi tentang dampak kualitas website dan promosi penjualan 

terhadap keputusan pembelian online.  

b) Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi pelaku bisnis e-commerce untuk mengetahui  dampak dari kualitas 

website serta dampak dari promosi penjualan terhadap keputusan 

konsumen untuk berbelanja online di e-commerce.  


