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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Internet di era globalisasi saat ini telah berkembang semakin pesat.

Dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif, dampak penggunaan Internet

pada kegiatan perdagangan, belanja, pemasaran, periklanan, dan penjualan ritel

dianggap penting. Bahkan bisnis tradisional sudah mulai mengembangkan usaha

mereka melalui internet, karena hal itu telah membawa perubahan mendasar bagi

banyak industri, mulai dari pengadaan layanan logistik, pemasaran produk dan

penyampaian informasi. Pertumbuhan pesat pangsa pasar perdagangan online atau

biasa disebut e-commerce di Indonesia memang sudah tidak bisa diragukan lagi.

Gambar 1.1
Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia menurut APJII
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Melihat dari gambar di atas, dengan jumlah pengguna internet yang mencapai

angka 82 juta orang pada tahun 2013 menurut APJII atau sekitar 30% dari total

penduduk di Indonesia, pasar e-commerce menjadi tambang emas yang sangat

menggoda bagi sebagian orang yang bisa melihat potensi ke depannya.

Pertumbuhan ini didukung dengan data dari Menkominfo yang menyebutkan

bahwa nilai transaksi e-commerce pada tahun 2013 mencapai angka Rp. 130

triliun.

Berdasarkan data dari McKinsey, hanya sekitar 7% dari pengguna internet di

Indonesia yang pernah belanja secara online, namun jumlah ini akan terus naik

seiring dengan bertumbuhnya penggunaan smartphone, penetrasi internet di

Indonesia, penggunaan kartu debit dan kredit, dan tingkat kepercayaan konsumen

untuk berbelanja secara online. (http://apjii.or.id/v2/ diakses tanggal 5 November

2014)

Berdasarkan data dari Bolton Consulting Group (BCG), pada tahun 2013

golongan kelas menengah di Indonesia sudah mencapai angka 74 juta orang dan

diprediksi pada tahun 2020, angka ini naik menjadi 141 juta orang atau sekitar

54% dari total penduduk di Indonesia. Melihat dari data ini, sudah jelas dan bisa

dipastikan bahwa potensi pasar e-commerce di Indonesia sangatlah besar. Dengan

meningkatnya golongan kelas menengah, orang-orang tidak akan segan untuk

menggunakan uang mereka untuk membeli berbagai macam barang yang mereka

inginkan. Data dari lembaga riset ICD memprediksi bahwa pasar e-commerce di

Indonesia akan tumbuh 42% dari tahun 2012-2015. Angka ini lebih tinggi jika

dibandingkan negara lain seperti Malaysia (14%), Thailand (22%), dan Filipina



3

(28%) , dan perkembangan e-commerce yang cepat berpengaruh pada munculnya

ritel online atau biasa disebut e-tailing. (http://startupbisnis.com/data-statistik-

mengenai-pertumbuhan-pangsa-pasar-e-commerce-di-indonesia-saat-ini/ diakses

tanggal 5 November 2014)

Ritel online merupakan pemanfaatan e-commerce untuk keperluan membuat toko

virtual eceran. Dengan kata lain ritel online adalah proses ritel yang dilakukan

secara online / terhubung dengan internet dan menggunakan teknologi informasi.

Karena makin maraknya penggunaan ritel online, para peritel online harus tetap

kompetitif dalam industri e-commerce yang saat ini bersaing sangat ketat. Salah

satu cara untuk tetap menjadi kompetitor dan meningkatkan keunggulannya

adalah menarik lebih banyak konsumen online dan meningkatkan retensi e-

consumer. Dikutip dari buku E-Commerce: The Cutting Edge of Business

karangan Kamlesh K. Bajaj dan Debjani Nag yang menjelaskan bahwa dalam E-

commerce terdapat masalah diantaranya sebagai berikut:

- Pemasaran online

- Ritel online: pemesanan produk dan layanan

- Jasa keuangan seperti perbankan dan perdagangan surat berharga

- Penerbitan online

- Pertukaran pesan elektronik dan dokumen

- EDI, pengajuan elektronik, akses karyawan jarak jauh, transaksi elektronik

Menjamurnya ritel online di dunia menjadi bukti bahwa kini semakin banyak

konsumen yang telah terbiasa menggunakan internet dalam kegiatan sehari-

harinya, dimana salah satu kegiatannya adalah perdagangan via online (e-
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commerce). Dengan e-commerce kedua pihak baik produsen maupun konsumen

sama-sama diuntungkan, konsumen mendapatkan produk keinginannya dengan

praktis dan produsen dapat lebih memperluas pasarnya.

Kepuasan atau kesenangan yang tinggi akan menyebabkan konsumen berperilaku

positif, seperti terjadinya kelekatan emosional terhadap produk dan preferensi

rasional sehingga hasilnya adalah kesetiaan konsumen yang tinggi. Tingkat

kepuasan konsumen sangat bergantung pada mutu produk dan perusahaan. Sesuai

dengan pernyataan Montgomery (1985) dalam Supranto (2011;2) yang

menyatakan bahwa “Quality is the extent to which product meet the

requirements of people of people who use them” yang berarti bahwa suatu

produk dikatakan bermutu bagi seseorang apabila produk tersebut dapat

memenuhi kebutuhannya. Kepuasan konsumen merupakan isu yang kritikal di

semua industri baik jasa dan perdagangan. Salah satunya adalah kepuasan

konsumen online. Karena pertumbuhan e-commerce yang begitu pesat, maka

diperlukan strategi bauran penjualan eceran online yang baik untuk meningkatkan

kepuasan konsumen yang akan berpengaruh pada loyalitas pelanggan sehingga

akan berujung pada meningkatnya pertumbuhan perusahaan. Bauran penjualan

eceran online tersebut terdiri dari kenyamanan konsumen, nilai dan manfaat bagi

konsumen, biaya yang dibebankan kepada konsumen, hubungan dengan

konsumen, dan pelayanan konsumen.

Salah satu dari ritel online yang berada di Provinsi Lampung adalah Findhis Shop.

Findhis Shop adalah sebuah ritel online yang dimiliki oleh seorang mahasiswi

yang menjual segala bentuk pakaian dan tas wanita. Findhis Shop memulai



5

karirnya pada awal tahun 2011 dengan menjual barang-barangnya melalui media

sosial BBM, Twitter dan Instagram yang hingga saat ini sudah memiliki hampir

2000 followers. Di media sosial BBM Findhis Shop lebih dikenal dengan nama

@Findhisbags, di media sosial Twitter Findhis Shop memiliki dua akun Twitter

yaitu @Findhisshop yang menjual aneka macam pakaian wanita, dan

@Findhisbags yang menjual aneka macam tas, selain itu Findhis Shop juga telah

merambah media sosial Instagram yang memiliki username @Findhisbags yang

menjual aneka macam tas.

Perkembangan Findhis Shop yang cukup pesat dengan terus bertambahnya

jumlah followersnya, serta telah dikenal di daerah-daerah lain contohnya di

Jakarta dan Palembang lah yang menyebabkan peneliti memutuskan untuk

menggunakan Findhis Shop sebagai studi kasus dalam penelitian saat ini. Selain

itu, karena Findhis shop adalah sebuah ritel online yang dimiliki oleh seorang

mahasiswi juga lah yang menambah ketertarikan peneliti untuk menjadikan

Findhis shop sebagai study kasus dalam penelitian ini.

Gambar 1.2
Tampilan Findhis Shop di media sosial BBM
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(Sumber: http://m.instagram.com/findhisbags diakses tanggal 6 November 2014)
Gambar 1.3

Tampilan Findhis Shop di media sosial Instagram

(Sumber: http://m.twitter.com/findhisbags diakses tanggal 6 November 2014)
Gambar 1.4

Tampilan Findhis Shop di media sosial Twitter
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Agar berhasil dalam memenangkan persaingan, perusahaan ritel ini harus dapat

mempertahankan konsumennya untuk menjadi pelanggan yang tetap, dengan kata

lain perusahaan harus dapat meningkatkan kepuasan konsumen agar konsumen

tersebut menjadi pelanggan loyal yang berbelanja di perusahaan tersebut. Oleh

karena itu, penting bagi Findhis Shop untuk mengenal dan mengetahui

konsumennya. Strategi yang diterapkan harus tepat sasaran, agar dapat tetap hidup

bahkan terus berkembang di era persaingan yang ketat saat ini.

Dalam rangka membentuk kepuasan konsumen, maka Findhis Shop harus

mengelola dengan baik strategi bauran penjualan ecerannya agar terus dapat

memenuhi tuntutan konsumen yang mudah berubah sebagai akibat banyaknya

kegiatan-kegiatan promosi yang dilakukan oleh para pesaingnya. Untuk itu

Findhis Shop dalam melaksanakan strategi bauran penjualan eceran, perlu

mempertimbangkan faktor tersebut agar dapat mencapai pasar sasaran dan

memuaskan konsumen, sehingga terbentuklah kepuasan konsumen. Berhasil atau

tidaknya Findhis Shop memenuhi kebutuhan konsumennya akan sangat

bergantung pada strategi bauran penjualan eceran yang dilakukan oleh Findhis

Shop itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud melakukan suatu

penelitian pada Findhis Shop sebagai pokok bahasan skripsi dengan judul :

“Analisis Pengaruh Bauran Penjualan Eceran Online Terhadap Kepuasan

Konsumen Ritel Findhis Shop”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis mencoba

mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh bauran penjualan eceran online yang terdiri dari

kenyamanan konsumen, nilai dan manfaat bagi konsumen, biaya yang

dikeluarkan konsumen, hubungan dengan konsumen dan pelayanan

konsumen terhadap kepuasan konsumen Findhis Shop secara simultan?

2. Bagaimana pengaruh bauran penjualan eceran online yang terdiri dari

kenyamanan konsumen, nilai dan manfaat bagi konsumen, biaya yang

dikeluarkan konsumen, hubungan dengan konsumen dan pelayanan

konsumen terhadap kepuasan konsumen Findhis Shop secara parsial?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh bauran penjualan eceran online yang

terdiri dari kenyamanan konsumen, nilai dan manfaat bagi konsumen, biaya

yang dikeluarkan konsumen, hubungan dengan konsumen dan pelayanan

konsumen terhadap kepuasan konsumen Findhis Shop secara simultan

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh bauran penjualan eceran online yang

terdiri dari kenyamanan konsumen, nilai dan manfaat bagi konsumen, biaya

yang dikeluarkan konsumen, hubungan dengan konsumen dan pelayanan

konsumen terhadap kepuasan konsumen Findhis Shop secara parsial
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D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan hasil yang bermanfaat

sejalan dengan tujuan penelitian, yakni :

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan kajian lebih

lanjut dalam penelitian tentang manajemen pemasaran, khususnya yang

berkaitan dengan bauran penjualan eceran yang berorientasi pada kepuasan

konsumen online.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara langsung

maupun tidak langsung bagi :

- Bagi Findhis Shop, sebagai salah satu bahan referensi, sumbangan

pemikiran dan bahan pertimbangan dimasa yang akan datang dalam

meningkatkan strategi bauran penjualan eceran dan kepuasan konsumen

online.

- Bagi penulis, selain sebagai syarat kelulusan dari Universitas, juga

diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang

hubungan bauran penjualan eceran dengan kepuasan konsumen online dan

membandingkan teori yang dipelajari dengan fakta yang ada di lapangan.

- Bagi pihak lain yang berkepentingan, sebagai sumbangan pikiran dan

informasi terutama bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan mengadakan

penelitian lebih lanjut mengenai bauran penjualan eceran dan kepuasan

konsumen online.


