
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Laman web atau lebih popular bagi masyarakat Indonesia sebagai website atau 

web site terdiri dari teks, image, audio, video atau lain-lain. Biasanya laman web 

dapat diakses dengan menggunakan rangkaian seperti Internet atau private local 

area network. Kesemua ruangan laman web yang boleh diakses oleh orang awan 

secara kolektif membentuk World Wide Web (www). 

Laman web terbagi dalam dua kategori yaitu statik dan interaktif (dinamik). 

Laman web statik akan menyampaikan pesan kepada pengunjung laman web 

tetapi tidak membenarkan interaksi antara laman web dengan pengunjung secara 

langsung manakala laman web interaktif memberi interaksi pengunjung laman 

web tersebut. 

Tim WeAreSocial Singapore (2014) baru-baru ini memposting hasil survey yang 

memperlihatkan semua fakta dan statistik mengenai 2,5 miliar pengguna internet. 

Slideshow lengkapnya bisa Anda lihat di bawah. Tapi pertama-tama, mari lihat 

beberapa hal yang terkait dengan Asia:  

a. Saat ini, terdapat 1,86 miliar pengguna aktif media sosial di seluruh dunia.  

b. Di Asia, sebanyak 635 juta orang berlangganan paket data agar dapat 

mengakses internet melalui handphone.  

c. Asia Tenggara adalah wilayah yang paling berpusat pada mobile dengan 

tingkat penetrasi 109 juta persen.  
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d. Asia Tenggara dan Asia Selatan memiliki tingkat penetrasi internet di bawah 

rata-rata global (35 persen).  

e. Berkat China, tingkat penetrasi internet Asia Timur ada di atas rata-rata, yaitu 

48 persen.  

f. Tiga dari 10 jejaring sosial yang paling banyak digunakan adalah aplikasi 

chatting: WeChat dengan 272 juta pengguna aktif; WhatsApp dengan 400 

juta pengguna aktif, dan QQ dengan 816 juta pengguna aktif. QQ dan 

WeChat adalah perusahaan milik Tencent (HKG:0700) dari China. 

Sumber: WeAreSocial Singapore (2014) 

Banyak orang yang mengatakan bahwa Indonesia adalah pasar yang potensial dan 

nantinya akan menjadi pusat ekosistem startup di wilayahnya. Berdasarkan hal 

tersebut, perhatikan fakta dan statistik mengenai pengguna internet di Indonesia. 

 

Sumber: id.techinasia.com, 2014 

Gambar 1.1. Fakta dan Statistik Pengguna Internet di Indonesia 

Indonesia semakin dianggap penting oleh perusahaan teknologi kelas kakap dunia. 

Menurut data dari perusahaan riset IDC, Indonesia memiliki lebih dari 30 juta 

pengguna Internet. Sementara AC Nielsen (2014) mencatat penetrasi pengguna 

telepon seluler mencapai 78%. Indonesia adalah pasar utama bagi situs media 
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sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube. Bahkan, Google membuka kantor 

perwakilan di Jakarta Maret tahun lalu. Perusahaan start-up garasi yang berfokus 

pada isu teknologi mencoba mencuri potensi besar di pasar domestik dengan 

meluncurkan berbagai produk seperti portal e-commerce dan laman agregasi 

berita. Sejumlah perusahaan dimasukkan ke dalam daftar karena mampu 

menyiasati problem pendanaan. Sebagian perusahaan yang lain memiliki potensi 

menarik pengguna serta penanam modal baru di masa mendatang. 

Perkembangan teknologi semakin hari semakin maju. Internet merupakan 

teknologi yang perkembangannya paling pesat saat ini. Orang dari berbagai kota 

besar dan kota kecil mudah sekali mengakses internet. Bahkan dengan akses 

internet yang disediakan oleh penyedia jasa telepon/telekomunikasi, orang-orang 

di pelosok telah bisa mengakses baik lewat komputer maupun lewat handphone 

maupun komputer tablet yang sekarang berkembang pesat. Bisa dipastikan hampir 

semua orang yang menggunakan smartphone telah menggunakan internet. Dengan 

demikian internet merupakan media yang bisa diakses semua orang. 

Dengan tersedianya media yang bisa diakses semua orang, maka perusahaan yang 

ingin dikenal secara luas maupun perusahaan yang ingin menjaga hubungan 

dengan pelanggannya perlu membuat situs/website yang berisi informasi profil 

perusahaan maupun jasa/produk yang diberikan. Dibawah ini penjelasan gambar 

tentang manfaat dari website bagi perusahaan adalah: 
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Sumber: proweb.co.id, 2014 

Gambar 1.2. Manfaat Website Bagi Sebuah Perusahaan 

Berikut adalah keterangan dari Gambar 1.2. mengenai manfaat website bagi 

perusahaan: 

1. Meningkatkan visibilitas/kehadiran perusahaan 

Dengan membuat website perusahaan berarti menambah visibilitas/kehadiran 

perusahaan. Bisa diibaratkan perusahaan membuka showroom (ruang pamer) 

yang baru 

2. Menyediakan informasi profil perusahaan secara detail 

Pada saat suatu perusahaan berhubungan dengan perusahaan lain yang baru 

dikenalnya (misal baru saja menerima penawaran), mungkin dia akan mencari 

tahu lebih mengenai profil perusahaan yang baru saja memberikan penawaran. 

Perusahaan ini harus mengetahui profil dari perusahaan lain yang mungkin 

akan menjadi rekanan perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut dapat mencari 

informasi lebih dalam dalam website perusahaan rekanan. 

3. Mengkomunikasikan produk dan jasa perusahaan secara mendetail 

Dalam proses pemasaran, mungkin perusahaan melakukan iklan di 

koran/majalah, iklan pada sebuah papan reklame, atau membuat brosur. 
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Tempat/space yang disediakan dalam koran/majalah, papan reklame atau 

brosur pasti dibatasi dan tidak mudah untuk diubah informasinya.  

Sedangkan dalam website dengan mudah menambah informasi yang lebih 

mendetail dari produk-produk atau jasa-jasa yang tawarkan.  Jika perusahaan 

memiliki website maka hanya perlu meninggalkan alamat website/situs di 

dalam koran/majalah, papan reklame atau brosur untuk memudahkan orang 

atau perusahaan mendapatkan informasi lebih detail mengenai produk atau jasa 

yang ditawarkan. 

4. Mengingatkan calon pelanggan yang lupa 

Dalam proses pemasaran, calon pelanggan menerima informasi mengenai 

perusahaan dan jasa yang mungkin didapat melalui presentasi, melihat brosure, 

browsing atau melihat iklan. Calon pelanggan mungkin kehilangan kartu nama 

perusahaan dan saat membutuhkan jasa calon konsumen akan mencari di 

internet (search engine) dan melakukan pencarian dengan keyword nama 

perusahaan. Jika sudah memiliki perusahaan, maka calon pelanggan akan 

dengan mudah menemukan website dan kemudian menghubungi dan 

perusahaan dapat menjual jasa/produk. 

5. Memudahkan pelanggan menghubungi perusahaan 

Seperti kasus sebelumnya, pelanggan mungkin kehilangan kartu nama atau 

nomor telepon perusahaan. Pelanggan tentu mengingat nama perusahaan, 

kemudian melakukan pencarian di internet , mencari perusahaan, menemukan 

dan menghubungi kembali. 

 

 



6 
 

6. Meningkatkan kualitas layanan pelanggan 

Dalam website dengan mudah menambahkan informasi-informasi yang terkait 

dengan produk atau jasa. Perusahaan dapat menambahkan informasi mengenai 

hal-hal yang memecahkan persoalan yang mungkin dihadapi pelanggan. 

Informasi ini dapat langsung dibaca pelanggan atau sebagai pedoman bagi 

bagian support. Dengan demikian pelanggan mudah mendapatkan informasi 

mengenai keluhannya dan bagian support juga dipermudah dalam melayani 

pelanggannya.  

Pelanggan dapat mencari sendiri mengenai jawaban atas keluhannya atau 

mengisi form support jika gagal menemukan. Setelah form support lengkap 

diisi, team support akan menrima keluhan pelanggan dan menindaklanjuti.  

Pelanggan dapat masuk ke website siang ataupun malam. Dengan cara ini 

pelanggan dapat dilayani 24x7 atau 24 jam sehari. Dengan adanya website 

mempunyai peluang meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan yang puas 

akan terus menggunakan produk atau jasa perusahaan, merekomendasikan 

perusahaan kepada orang lain dan meningkatkan pendapatan perusahaan. 

7. Meningkatkan kredibilitas perusahaan 

Perusahaan yang memiliki website akan terkesan maju dan modern. Dengan 

demikian maka kredibilitas perusahaan akan meningkat. 

Dewasa ini Dunia website sangat penuh dengan kebohongan. Hal ini menjadi 

lumrah karena banyak yang sudah menjadi korban program-progam yang sangat 

menjanjikan namun hasilnya “nol”. Akibat program seperti itulah bisnis website 

berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Yaitu keadaan dimana 

pesimisme konsumen sangat tinggi. Oleh karena itu, calon konsumen perlu tahu 
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bagaimana membangun kepercayaan website itu. Dalam setiap transaksi jual beli 

selalu terdapat kepercayaan yang diberikan pembeli kepada penjual. Jika 

kepercayaan itu tidak ada maka tidak akan pernah ada penjualan. 

Dalam hal bisnis website, beberapa konsumen selalu pesimis. Golongan ini selalu 

mencari letak penipuan dari setiap bisnis website yang ada. Ini menjadi kepuasan 

tersendiri jika mereka berhasil membuktikan bahwa suatu bisnis website adalah 

penipuan. Sayangnya sikap seperti itu membawa mereka kepada kegagalan dalam 

melihat peluang dan kualitas suatu produk maupun jasa. Terlepas dari itu, setiap 

pembeli memiliki hak untuk menyelidiki apakah suatu bisnis website itu legal atau 

tidak. Pada tingkat ini Anda perlu membuktikan bagaimana tawaran Anda dapat 

membuahkan hasil sesuai janji. Menerapkan cara-cara mudah yang benar-benar 

membuahkan hasil untuk meyakinkan calon pembeli sangat memberi perbedaan 

dalam hal kesuksesan atau kegagalan di bisnis website. 

Dimensi kepercayaan dalam kaitannya dengan online shop adalah berkaitan erat 

dengan keyakinan konsumen pada perantara dan online vendor. Kepercayaan 

terhadap perantara, hal ini dikarenakan belanja online berkaitan erat dengan 

keyakinan bahwa informasi dan transaksi internet terpercaya. Kepercayaan tingkat 

tinggi terhadap merek dapat mengubah pelanggan yang puas menjadi pelanggan 

yang loyal. Kenyamanan telah diidentifikasi sebagai penentu penting mengapa 

konsumen memutuskan untuk membeli. Holbrook dan Hirschman (1982) 

mengidentifikasi fantasi, perasaan dan kesenangan sebagai motivasi untuk 

berbelanja. Koufaris (2002) menemukan bahwa shopping enjoyment sangat 
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memperkirakan niat untuk kembali ke situs web dan mengukur dimensi dalam hal 

pengalaman yang menyenangkan, menarik, dan nyaman.  

Dalam Patsioura et al (2008) dikemukakan dimensi serta kriteria dalam kebijakan 

Hubungan Pemasaran. Berikut ringkasannya: 

Tabel 1.1. Faktor Hubungan Pemasaran 

Kebijakan Hubungan Pemasaran 
Peran Ketentuan Fitur terkait & Fungsi 

Komunikasi kemampuan untuk beroperasi sebagai 
saluran komunikasi antara konsumen 
dan perusahaan 

Informasi Komunikasi 
Niat Komunikasi 
Motif Komunikasi 
Metode Komunikasi 

Tanggapan kemampuan untuk mengumpulkan 
informasi mengenai kebutuhan 
konsumen, preferensi, sikap dan 
perilaku dalam situs 

Partisipasi untuk riset 
pemasaran 
Komplain pengunjung 
situs 
Metode Penelitian 
Pemasaran 

Dukungan 
Konsumen 

kemampuan dalam menyediakan 
layanan untuk memfasilitasi kunjungan 
dan pembelian 

Pre-sale service 
After-sale Services 

Sumber: Patsioura, 2008 

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan 

menggunakan metode analisi faktor yang terdiri dari tiga indikator kebijakan 

hubungan pemasaran: Komunikasi, Tanggapan dan Dukungan Konsumen. Maka 

judul penelitian ini adalah “Pengaruh Hubungan Pemasaran Terhadap 

Kepercayaan Konsumen Melalui Sikap Atas Website Pada Situs Jual Beli 

Online Nasional Dan Multinasional” (Studi pada Mahasiswa FISIP Universitas 

Lampung). 
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1.2. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh hubungan-pemasaran terhadap kepercayaan konsumen 

yang dimediasi oleh variabel sikap atas website perusahaan jual beli online 

nasional? 

2. Bagaimana pengaruh hubungan-pemasaran terhadap kepercayaan konsumen 

yang dimediasi oleh variabel sikap atas website perusahaan jual beli online 

multinasional? 

3. Bagaimana perbedaan hubungan-pemasaran terhadap kepercayaan 

konsumen yang dimediasi oleh variabel sikap atas website antara 

perusahaan jual beli online  nasional dan multinasional? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh hubungan pemasaran 

terhadap kepercayaan  konsumen yang dimediasi oleh variabel sikap atas 

website perusahaan jual beli online nasional. 

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh hubungan pemasaran 

terhadap kepercayaan  konsumen yang dimediasi oleh variabel sikap atas 

website perusahaan jual beli online multinasional. 

3. Untuk menganalisis perbedaan hubungan-pemasaran terhadap kepercayaan 

konsumen yang dimediasi oleh variabel sikap atas website antara 

perusahaan jual beli online  nasional dan multinasional. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam mengembangkan 

pengetahuan mengenai iklan perusahaan dan hubungan pemasaran melalui 

media website. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam memberikan bahan masukan 

yang berharga bagi perusahaan tentang iklan perusahaan dan hubungan 

pemasaran melalui media website. Selain itu diharapkan pula penelitian ini 

dapat memberikan informasi bagi pembaca di bidang pemasaran  dan sistem 

informasi bisnis khususnya mengenai masalah situs perusahaan jual beli 

online dan hubungan pemasaran melalui media website. 




