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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berkembangnya teknologi digital seperti sekarang ini membuat internet menjadi 

bagian penting kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan internet adalah sebagai 

penunjang dunia bisnis e-commerce. E-commerce adalah aktivitas perdagangan 

(pembelian atau penjualan) produk secara elektronik pada layanan online atau melalui 

internet. Penggunaan e-commerce di Indonesia semakin berkembang pesat yang dilihat 

dari semakin maraknya situs jual beli atau belanja online. Fashion e-commerce menjadi 

salah satu sektor yang memiliki jumlah pemain paling banyak di peta kompetisi e-

commerce dalam negeri (IPrice, 2019). Oleh karena itu, para pemain e-commerce 

secara terus-menerus menekankan pada pengembangan strategi untuk meningkatkan 

kualitas layanan situs web mereka. Analisis terhadap kualitas web diperlukan untuk 

mengetahui dampak dari layanan website terhadap pembelian pelanggan. Kualitas 

suatu situs web merupakan faktor utama di bidang e-commerce, karena persepsi 

pelanggan terhadap kualitas situs web secara positif dan langsung mempengaruhi niat 

beli mereka (Chang & Chen, 2008). 

Berrybenka merupakan situs belanja online fashion terkenal asal Indonesia. 

Menurut data yang dihimpun IPrice (2020) untuk kategori fashion e-commerce, 

Berrybenka menempati posisi 5 dengan pengunjung web bulanan situs mencapai 

310.000 kunjungan. Namun, Berrybenka masih menempati posisi di bawah fashion e-

commerce asal luar maupun dalam negeri lainnya pada peta persaingan e-commerce di 

Indonesia. Artinya, website ini harus melakukan pengukuran kualitas website untuk 

terus mampu bersaing. Sebuah website yang baik umumnya menyediakan informasi 

yang dibutuhkan pengunjung, mudah digunakan (user friendly), memberikan 

pengalaman dan interaksi yang menyenangkan bagi pengunjung, tampilan (design) 

yang menarik, serta menyediakan fasilitas pelengkap lainnya. Jika kualitas website e-
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commerce tidak sesuai dengan harapan, maka user akan memilih untuk meninggalkan 

website, hingga tidak berpikir dua kali untuk kembali mengunjungi website tersebut. 

Penilaian terhadap kualitas web menjadi sangat penting, karena website digunakan 

sebagai alat pemasaran tujuan bagi suatu perusahaan, sarana promosi, dan merupakan 

sumber informasi online yang paling sering dikunjungi oleh customer. Oleh karena itu, 

hal yang penting dilakukan adalah identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas kinerja sistem e-commerce dan loyalitas pelanggan. 

Dari uraian di atas, diperlukan analisis untuk mengetahui tingkat kualitas suatu 

website. Metode yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian tersebut adalah 

salah satunya dengan metode webqual. Metode Webqual merupakan proses terstruktur 

dalam mengidentifikasi dan memberikan pendapat pengguna tentang kualitas suatu 

website. Metode Webqual berhasil digunakan untuk mengevaluasi situs web e-

commerce (Barnes & Vidgen, 2005), e-government (Barnes & Vidgen, 2007), 

universitas (Barnes & Vidgen, 2000), dan WAP (Barnes, Liu, & Vidgen, 2001). 

Penelitian ini menggunakan metode webqual 4.0 yang dikembangkan oleh Barnes and 

Vidgen (2002), di mana metode ini terdiri dari tiga dimensi yaitu: usability (kegunaan), 

information quality (kualitas informasi), dan service interaction quality (kualitas 

interaksi layanan). Selain itu, untuk mengidentifikasi atribut-atribut dari layanan yang 

membutuhkan perbaikan atau menentukan prioritas peningkatan layanan, maka teknik 

Importance Performance Analysis (IPA) juga digunakan dalam penelitian ini. IPA 

merupakan teknik sederhana untuk menganalisis layanan berdasarkan dua perspektif, 

yaitu tingkat kinerja dan tingkat kepentingan. Penelitian sebelumnya menggunakan 

metode IPA sebagai alat untuk menilai kelayakan kerja siswa di Taiwan (Chen, 2018) 

dan digunakan untuk mengevaluasi layanan e-government Jepang (Wong et al, 2011). 

Selain itu, dalam penelitian lainnya (Shia et al, 2016; Andry et al, 2019) 

menggabungkan antara metode Webqual dan IPA untuk mengukur kualitas layanan 

website.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

meningkatkan kualitas website e-commerce Berrybenka”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan analisis peningkatan kualitas website Berrybenka dengan 

menggunakan metode Webqual 4.0 dan Importance Performance Analysis 

(IPA). 

2. Memperoleh usulan perbaikan untuk meningkatkan layanan yang belum 

memenuhi harapan pengguna. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain, sebagai berikut: 

1. Memberikan gambaran tentang kualitas website fashion e-commerce di 

Indonesia. 

2. Secara praktis, hasil analisis diharapkan dapat memberi masukan untuk 

mengevaluasi website sehingga kepuasan pengguna terhadap kualitas website 

semakin meningkat. 

3. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi arsip dokumen akademik 

yang bisa bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

Dalam penelitian tugas akhir ini, ruang lingkup penelitian hanya akan dibatasi 

pada: 

1. Penelitian ini dilakukan terhadap website fashion e-commerce, yaitu 

Berrybenka.com. 
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2. Secara teori, penelitian ini menggunkaan tiga variabel, yaitu menggunakan tiga 

dimensi dari metode Webqual 4.0, antara lain: kegunaan, kualitas informasi, 

dan kualitas interaksi layanan. 

3. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan Teknik pengumpulan 

data kuisioner dan Teknik pengambilan sampel purpose sampling. Uji 

instrumen dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan 

bantuan perangkat lunak Ms. Excel 2010 dan IBM SPSS 25. 

4. Penilaian oleh responden dibagi menjadi dua perspektif, yaitu penilaian 

berdasarkan persepsi aktual/kinerja dan penilaian berdasarkan tingkat harapan/ 

kepentingan.  

 


