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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat sudah banyak 

dimanfaatkan manusia pada bidang ekonomi, sehingga teknologi dan informasi 

dapat memberikan pengaruh dalam perilaku konsumen. Perilaku konsumen 

ditunjukkan kepada konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, 

mengevaluasi produk dan layanan yang konsumen harapkan dalam memuaskan 

kebutuhannya (Schiffman dan Kanuk, 2010). Perilaku konsumen melibatkan 

konsumen dalam mendapatkan dan mempergunakan barang maupun jasa pada 

proses pengambilan keputusan dalam tahap persiapan dan penentuan kegiatan 

(Dharmmesta dan Handoko 2008).  

Keputusan konsumen merupakan suatu keputusan memilih suatu 

tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif (Sumarwan 2003). Keputusan 

pembelian sebagai keputusan konsumen untuk membeli maupun tidaknya suatu 

produk. Keputusan pembelian menjadi pertimbangan suatu perusahaan dalam 

menentukan strategi perusahaan selanjutnya, sehingga perubahan dalam 

perilaku konsumen dapat menentukan pengambilan keputusan konsumen 

(Kotler2002). Keputusan konsumen dalam membeli produk melalui internet 

dipengaruhi kuat oleh kepercayaan konsumen (Kim et. Al.2003). Terdapat 

beberapa faktor yang menjadi pertimbangan sebelum konsumen memutuskan 

untuk membeli diantaranya adalah kepercayaan (trust), dalam bertransaksi 

secara online memiliki informasi yang tidak simetris, oleh sebab itu antara 
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penjual dan pembeli harus ada rasa saling percaya (Gefen, D., Karahanna, E. 

dan Straub, 2003). 

Kepercayaan konsumen dapat diciptakan dengan memberikan jaminan 

keamanan pada suatu produk atau jasa, seperti kepercayaan dalam belanja 

online yaitu jaminan produk yang diberikan kepada konsumen sesuai dengan 

yang diinformasikan, misalnya jaminan pengembalian apabila terjadi 

kerusakan (Ashari & Widayanto, 2011). Kepercayaan menjadi faktor utama 

terjadinya suatu transaksi jual beli online. Kepercayaan akan terjadi ketika 

antara dua pihak atau lebih dapat saling mempercayai satu sama lain (Tugiso, 

Haryono, dan Minarsih 2016). Ketika seorang akan berbelanja online hal yang 

menjadi pertimbangan seorang konsumen adalah kepercayaan konsumen pada 

website yang menyediakan online shopping (Adityo dan Khasanah, 2010). 

Kualitas website menjadi faktor pendorong dalam kegiatan e-commerce, 

website yang diperlihatkan kepada konsumen harus mempresentasikan virtual 

perusahaan sehingga konsumen dapat percaya dan melakukan transaksi secara 

online (Sarwono, Jonathan & K Prihartono, 2012). Kualitas suatu website 

dalam sebuah situs online merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen (Furkonudinet al,2016).  

Persepsi Risiko merupakan  keyakinan subyektif antar individu tentang 

potensi persepsi negatif dari keputusan yang diambil oleh konsumen (Samadi, 

Mansour, dan Nejadi, 2009). Pembelian secara online konsumen tidak dapat 

melihat dan menyentuh barang yang akan dibeli secara langsung. Persepsi 

risiko diartikan sebagai ketidakpastian yang di hadapi oleh konsumen ketika 
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mereka tidak dapat meramalkan dampak dari keputusan pembelian mereka 

(Schiffman, G, dan Kanuk, 2000). 

Pengaruh persepsi risiko, kemudahan dan manfaat terhadap keputusan 

pembelian secara online penggunaan situs kaskus, membuktikan bahwa 

variabel persepsi risiko mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian online (Suhir, 2014). Hasil yang berbeda disebutkan pada 

penelitian tentang pengaruh kepercayaan dan persepsi risiko terhadap minat 

beli dan keputusan pembelian produk fashion secara online di kota Pekanbaru, 

membuktikan bahwa persepsi risiko tidak signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Yusnidar, 2014).  

Perubahan perilaku konsumen saat ini yang menginginkan suatu serba 

mudah dan cepat, ketika ingin membeli suatu barang akan langsung memilih 

pada internet dan gadget yang dimilikinya untuk melakukan pembelian. 

Fenomena tersebut terjadi karena adanya perkembangan internet yang 

berpengaruh dalam kehidupan manusia sehari-hari. Menurut survei penetrasi 

dan perilaku pengguna internet oleh Asosiasi  Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet pada tahun 2017 mengalami 

kenaikan sebesar 10,56 jiwa pada tahun 2016. Jumlah pengguna internet pada 

tahun 2016 yang semula 132,7 juta jiwa mengalami peningkatan pada tahun 

2017 sebesar 143,26 juta jiwa (KOMINFO, 2018). 

Pertumbuhan teknologi dan internet yang berkembang dari tahun ke 

tahun berimbas pada peningkatan bisnis e-commerce di Indonesia. Melalui 

siaran pers yang diungkapkan oleh ketua umum Indonesia E-Commerce 
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Association (idEA), menyatakan bahwa ”Dari data sensus ekonomi 2016 oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS) industri e-commerce di Indonesia meningkat 17% 

dalam 10 tahun terakhir dengan jumlah e-commerce  mencapai 26,2 juta unit” 

(IdeA, 2019). 

Lazada merupakan situs belanja online yang sedang berkembang di 

Indonesia, diluncurkan pada bulan Maret 2012. Lazada merupakan perusahaan 

yang bergerak dibidang ritel e-commerce yang diharapkan dapat memberikan 

kemudahan untuk konsumen dalam membeli berbagai jenis produk mulai dari 

elektronik, buku, peralatan rumah tangga, alat kesehatan, produk kecantikan, 

perlengkapan bayi, mainan anak, serta perlengkapan traveling dan olahraga.  

Lazada memberikan kemudahan dengan memfasilitasi konsumen dengan 

fasilitas multiple payment termasuk cash on delivery. Selain memberikan 

kemudahan transaksi pembelian, Lazada juga memberikan fasilitas flash sale 

dengan berbagai promo serta diskon dengan potongan harga murah dan 

penawaran yang menarik untuk para konsumen. 

Keunggulan Lazada adalah konsumen yang telah mendapatkan 

barangnya dan tidak puas akan barang yang diterimanya, Lazada menawarkan 

pengembalian barang dalam 14 hari kepada konsumen untuk melakukan 

penukaran barang dan juga pengembalian uang jika terdapat kerusakan atau 

ketidaksesuaian barang pesanan. Sistem pembayaran yang difasilitasi oleh 

Lazada juga beragam, pembayaran dapat menggunakan visa, mastercard, cash 

on delivery, BCA klik pay. Lazada menggunakan jasa pengiriman JNE, pandu 
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logistik, first logistik, dan Lazada express yang merupakan jasa pengiriman 

atas nama lazada. 

Meskipun aplikasi belanja online Lazada sudah dirancang sesuai 

kenyamanan konsumen untuk mempermudah dalam berbelanja, namun masih 

banyak kekurangan yang dialami konsumen Lazada ketika berbelanja. 

Berdasarkan data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tahun 2017, 

Lazada menempati urutan pertama untuk online shop yang paling sering 

diadukan sebesar 18 aduan dalam permasalahan pesanan barang yang belum 

sampai, cacat produk, sulitnya proses pengembalian barang, hingga proses 

pengembalian uang. Berikut merupakan data dua tahun terakhir pengunjung 

pada belanja online Lazada di setiap kuartal: 

Tabel 1.1 data pengunjung Lazada di setiap kuartal 

Kuartal Pengunjung 

Kuartal 1 2018 117.572.100 

Kuartal 2 2018 49.990.700 

Kuartal 3 2018 36.405.200 

Kuartal 4 2018 58.288.400 

Kuartal 1 2019 52.044.500 

Kuartal 2 2019 49.620.200 

Kuartal 3 2019 27.995.900 

Sumber: iprice 2019, data pengunjung e-commerce disetiap kuartal 

Dari tabel diatas menunjukkan situs belanja online Lazada sebagai 

marketplace yang berada di salah satu posisi puncak dengan pengunjung 

terbanyak, yakni mencapai 117,57 juta pengunjung pada kuartal 1 atau tiga 

bulan pertama 2018. Pada kuartal 2 Lazada dengan 49,99 juta pengunjung, 

pada kuartal ke 3 pengalami penurunan dengan 36,405 pengnunjung, 
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Perubahan posisi Lazada pada kuartal keempat 2018 terdapat kenaikan 

pengunjung, Lazada berada pada posisi keempat dengan 58,288 juta 

 pengunjung. Pada kuartal 1 tahun 2019 lazada mengalami kenaikan 

pengungung dengan 52,04 pengunjung, pada kuartal ke 2 lazada mengalami 

penurunan pengunjung dengan 49,620 pengunjung dan pada kuartal 3 tahun 

2019 lazada megalami penurunan yang sangat drastis dengan 27,995 

pengunjung. (iprice, 2019). 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh kepercayaan konsumen, 

kualitas situs web, dan persepsi risiko terhadap keputusan pembelian secara 

online pada Lazada di Malang. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dimana data 

pengunjung dari awal tahun 2018 dengan 117,572 pengunjung yang terus 

mengalami fluktuasi tetapi pada kuartal 3 tahun 2019 lazada mempeoleh 

pengunjung paling seditit pada 2 tahun terakhir sebanyak 27,995, maka 

diajukan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kepercayaan konsumen, kulitas situs web, persepsi risiko serta 

keputusan pembelian secara online pada Lazada di  Malang? 

2. Apakah kepercayaan konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

secara online pada Lazada di Malang? 

3. Apakah kualitas situs web berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

secara online pada Lazada di Malang? 
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4. Apakah persepsi risiko berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara 

online pada Lazada di Malang? 

5. Apakah kepercayaan konsumen, kualitas situs web dan persepsi risiko 

berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian secara online 

pada Lazada di Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sebuah arahan yang menjadi pedoman pada 

setiap penelitian untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian yang 

dirumuskan. Oleh karenanya tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan tentang kepercayaan konsumen, kulitas situs web, 

persepsi risiko serta keputusan pembelian secara online pada konsumen 

Lazada di Malang 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan konsumen terhadap keputusan 

pembelian secara online pada konsumen Lazada di Malang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas situs web terhadap keputusan 

pembelian secara online pada konsumen Lazada di Malang. 

4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi risiko terhadap keputusan pembelian 

secara online pada konsumen Lazada di Malang. 

5. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan konsumen, kualitas situs web dan 

persepsi risiko secara simultan terhadap keputusan pembelian secara online 

pada konsumen Lazada di Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan penjelasan yang diberikan dapat membantu peneliti lainnya 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

2. Bagi perusahaan  

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen Lazada agar 

mampu meningkatkan keputusan pembelian melalui pengaruh kepercayaan 

konsumen, pengaruh kualitas situs web, pengaruh persepsi risiko pada 

belanja online Lazada. 

 


