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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

 

Sejak internetdikembangkan untuk tujuan komersial,perusahaan mengadopsinya 

dalamkegiatan operasional bisnisnya. Salah satu penggunaan internetadalah untuk 

pemasaran.Internetdapat digunakan untuk menjual berbagai produk yang siap 

dipasarkan.Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan internet untuk mengiklankan 

produk guna meningkatkan kesadaranproduk dan profil perusahaan diantara 

konsumen potensial dalam suatu pasar.Internetdapatmenampilkan profil 

perusahaan sebagai sarana promosi dalam dunia bisnis.Perusahaanmenggunakan 

internetuntuk memberikan informasi pada konsumen dan rekan kerjanya 

secaralangsung tanpa melalui perantara. 

 

Online store adalah salah satu dari aplikasi consumer to consumer (C2C) 

yangmenyediakan produk dan jasa melalui internetbagi konsumen. Online store 

memungkinkanperusahaan untuk menjual atau berkomunikasi secara langsung 

dengan konsumen potensialnya,tanpa melalui perantara. Manfaat online store bagi 

konsumen adalah bahwa mereka dapatberbelanja tanpa meninggalkan rumahatau 

membandingkan harga suatu produk dari satu toko ketoko lainnya hanya dengan 

mengklik beberapa tombol.Pemahaman mengenai pengguna teknologi informasi 
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merupakan permasalahan yangkompleks karena adanya perbedaan karakteristik 

yang dipengaruhi oleh berbagai faktor,misalnya aspek perilaku.Pertimbangan 

perilaku tersebut perlu mendapat perhatian khusus dalamkonteks penerapan 

teknologi informasi.Bagi penjual,kepuasan pelanggan merupakan salah 

satupermasalahan yang sangat penting. Hal-hal yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan dalamberbelanja antara lain tersedianya informasi yang lengkap 

mengenai suatu produk, adanyajaminan atau garansi, layanan yang baik, dan 

kenyamanan dalam berbelanja.  

 

Perkembangan inimendorong para penjual produk konvensional ikut memasarkan 

produknya melalui internet.Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan merupakan 

konsep utama marketing dan sisteminformasi. Setiap pelanggan membuat 

keputusan untuk membeli suatu barang berdasarkan padaapa yang dibutuhkan, 

dimana barang tersebut bisa didapatkan, dan bagaimana pembelian bisadilakukan. 

Jika pelanggan tertarik dengan pelayanan yang diberikan ataupun fasilitas-

fasilitasyang ada, maka ada keinginan untuk memutuskan membeli barang pada 

tempat yang sama dikemudian hari. Berbelanja melalui internet atau online 

shopping juga sering disebut dengan e-commerce.E-commerce adalah kegiatan-

kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers),manufaktur 

(manufactures), service providersdan pedagang perantara (intermediaries) 

denganmenggunakan jaringan-jaringan komputer (computer networks) yaitu 

internet. Menurut Whinston, Choi, & Sthal dalam Amir Manzoor (2010:1),E-

commerce refers to the use of electronic means and technologies to conduct 

commerce (sale, purchase, transfer, or exchange of product, service, and/or 

information), including within business, business-to-business, business-to-
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consumer interactions. delivery of product or service may occur over or outside of 

the internet.Bahwa E-commerce mengacu pada penggunaan sarana elektronik dan 

teknologi untuk melakukan perdagangan (jual, beli, transfer, atau pertukaran 

produk, layanan, dan / atau informasi), termasuk dalam interaksi bisnis, bisnis-ke-

bisnis, bisnis-ke-konsumen 

.  

Awalnya belanja melalui internettidak terlalu diminati.Alasan yang 

melatarbelakangiketidaktertarikan seseorang untuk berbelanja melalui internet, 

seperti takut tertipu, tidakmemuaskan, pengiriman yang lama dan system 

pemesanan yang membingungkan.Namunbelakangan ini, berbagai website (online 

store) telah berupaya untuk menyediakan fasilitas-fasilitasyang dapat 

mempermudah sekaligus memberikan jaminan kepercayaan dan kepuasanbagi 

konsumen sehingga konsumen berani memutuskan untuk melakukan aktifitas 

belanja melalui website mereka.Semakin berkembangnya teknologi, khususnya 

dalam dunia internet.Konsumen pun mulai ramai melakukan pembelian maupun 

penjualan dalam bentuk barang maupun jasa.Mengapa demikian ?karena faktanya 

saat ini banyak bermunculan online shop yang mempunyai banyak macam jenis 

dari skala kecil maupun besar seperti nayla online shop, central seven online shop, 

Tokopedia.com, olx.co.id, lazada.com, blibli.com dan lain sebagainya. Dengan 

begitu banyak online shop di Indonesia memberikan kemudahan bagi konsumen 

dalam membeli kebutuhan meraka.Berikut hasil survey Nielsen Global Survey of  

E-Commerceterhadap konsumen online di Indonesia. 
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Gambar 1.1 

Survei konsumen online shop 

 

(http://www.nielsen.com/, 6 maret 2015) 

 

 

(http://www.nielsen.com/, 6 maret 2015) 

 

 

 

http://www.nielsen.com/
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(http://www.nielsen.com/, 6 maret 2015) 

 

Berdasarkan hasil survey di atas, dilihat bahwa konsumen Indonesia mulai 

menyukai belanja secara online dilihat dari keinginan konsumen dalam membeli 

barang maupun jasa, perangkat dalam mengakses situs berbelanja online, bahkan 

keseriusan dalam hal keamanan dalam bertransaksi. Ini menjadi fakta bahwa 

konsumen Indonesia mulai menyukai berbelanja berbasis online.Berdasarkan hasil 

fenomena diatas, menarik untuk meneliti konsumen terhadap online shopping di 

Indonesia. 

 

Web atau situs merupakan media yang lebih mudah yang pernah ada bagi 

kepentingan bisnis untuk menyebarkan informasi dan meraih pelanggan di 

internet.Salah satu web atau situs jual beli yang saat ini meramaikanmarketplace 

di Indonesia adalah Tokopedia.com. Mengapa peneliti mengambil penelitian di 

Tokopedia?karena berdasarkan penelusuran bahwa Tokopedia dalam segi 

keamanan bertransaksi lebih aman, proses transaksi antara penjual dan pembeli 

http://www.nielsen.com/
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diharuskan penjual dan pembelinya untuk melakukan konfirmasi, mulai dari 

konfirmasi pembayaran, konfirmasi pengiriman hingga konfirmasi bahwa barang 

telah diterima dan memiliki jumlah pengunjung 8.600.000. 

Gambar 1.2 

Jumlah pengunjung Tokopedia.com 

 

(http://www.similarweb.com/website/tokopedia.com, 18 maret 2015) 

Tokopedia.com juga merupakan situs komersial, yang artinya bersifat umum dan 

bisa digunakan oleh siapa saja, semua orang di dunia bisa menggunakan domain 

ini.Selain itu, Tokopedia.com merupakan situs jual beli yang berbasis C2C, yang 

banyak menawarkan baik dari harga maupun ragam produk yang diberikannya. 
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Gambar 1.3 

Harga produk di Tokopedia.com 

 

Sumber: www.tokopedia.com,18 maret 2015 

Tokopedia.com juga memberikan harga yang mudah terjangkau bagi para 

konsumen dalam pembelian sebuah produk, karena harga tidak terlepas dari hal-

hal yang dipertimbangkan oleh konsumen sebelum melakukan pembelian di toko 

online.Harga merupakan satu kata yang sensitif baik diucapkan maupun didengar, 

karena konsumen setiap membeli suatu produk tidak terlepas kata yang pertama 

kali di ucapakan yaitu “Harga”.(Swastha, 1998: 241), harga adalah jumlah uang 

yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta 

pelayanannya. 

 

Jadi bisa disimpulkan harga merupakan nilai barang atau jasa yang diukur dengan 

sejumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah 

kombinasi dari barang atau jasa berikut pelayanannya.Bagi konsumen 

hargamerupakan faktor yang menentukan dalam pengambilan keputusan 

untukmembeli suatu produk atau tidak. Konsumen memutuskan membeli 

suatuproduk, jika manfaat yang dirasakan lebih besar atau sama dengan yangtelah 

http://www.tokopedia.com,18/
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dikeluarkan untuk mendapatkannya. Jika konsumen merasakanmanfaat produk 

lebih kecil dari uang yang dikeluarkan, maka konsumenakan beranggapan bahwa 

produk tersebut mahal dan konsumen akanberpikir dua kali untuk melakukan 

pembelian ulang. Pembeliankonsumen dipengaruhi oleh pendapatan konsumen, 

dimana penghasilanyang tinggi biasanya akan diikuti dengan penbelian yang 

besar,sebaliknya penghasilan yang rendah maka pembelian yang 

dilakukancenderung lebih kecil. Jadi harga adalah variabel penting yang 

digunakan oleh konsumen karena berbagai alasana, baik karena alasan ekonomis 

yang akan menunjukan bahwa harga yang rendah atau harga yang selalu 

berkompetisi merupakan salah satu variabel penting untuk meningkatkan kinerja 

pemasaran, juga alasan psikologis dimana harga sering di anggap sebagai 

indikator kualitas dan oleh karena itu penetapan harga sering dirancang sebagai 

salah satu instrument penjualan. 

 

Tidak hanya itu, Tokopedia.com menambahkan berbagai macam jenis produk 

yang dibutuhkan oleh konsumen. 

Gambar 1.4 

Varian produk di Tokopedia.com 

 

Sumber: www.tokopedia.com,18 maret 2015 

http://www.tokopedia.com,18/
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Dengan banyaknya keragaman produk yang dihadirkan, membuat konsumen 

dapat memilih produk yang mereka butuhkan, karena konsumen lebih memilih 

toko online yang mempunyai banyak pilihan produk.Semakin beragamnya jumlah 

dan jenis produk yang dijual di suatu tempat maka konsumen-pun akan merasa 

puas jika ia melakukan pembelian di tempat tersebut dan ia tidak perlu melakukan 

pembelian di tempat yang lain. Dan hal serupa akan ia ulangi untuk pembelian 

berikutnya. 

 

Menurut Kotler (2005:55), keragaman produk (bauran produk) adalah kumpulan 

seluruh produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu dengan harga murah. 

Jadi, pencapaian tujuan perusahaan tergantung dari pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen dan bagaimana perusahaan menyediakan kebutuhan 

konsumen yang menjadi sasarannya lebih efektif dan lebih efisien dari pada 

pesaingnya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan sikap dan perilaku 

konsumen yang akan menentukan pengambilan keputusan. 

 

Saat ini kegiatan jual beli secara online, mengalami pertumbuhan yang sangat 

pesat sehingga secara tidak langsung mengubah perilaku konsumen dan 

membentuk enterpreneur baru. Bagi konsumen online, melakukan transaksi 

dengan vendor secara online akan mempertimbangkan ketidakpastian dan resiko 

tertipu jika dibandingkan dengan transaksi jual beli secara tradisional. Mengapa 

?karena transaksi jual beli secara online tidak bisa langsung bersentuhan secara 

fisik dan tidak mengetahui siapa yang menjualnya. Sehingga menjadi dilema bagi 

para konsumen online, salah satu penyebab konsumen merasa ragu untuk 

melakukan transaksi jual beli secara online adalah tingkat kepercayaan. Tingkat 
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kepercayaan pembeli juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian, bahwa 

semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumen maka tingkat anggapan akan 

ketidakpastian dan resiko dapat dikurangi.  

 

Kepercayaan merupakan pondasi dari bisnis. Membentuk kepercayaan konsumen 

merupakan cara untuk menciptakan dan mempertahankan konsumen. Menurut 

Mowen dan Minor (2002:312), kepercayaan konsumen adalah semua pengetahuan 

yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen 

tentang objek, atribut, dan manfaatnya. Kepercayaan timbul dari suatu proses 

yang lama. Apabila kepercayaan sudah timbul antara konsumen dan perusahaan, 

maka usaha untuk membina hubungan kerjasama akan lebih mudah. Kepercayaan 

juga dapat diperoleh karena melakukan sesuatu hal yang terbaik kepada pihak lain 

melalui suatu hubungan. Tingkat kepercayaan dapat diukur melalui beberapa 

faktor antara lain kejujuran dalam bertransaksi, tanggung jawab perusahaan 

terhadap konsumen dan masih banyak lagi. Seperti Tokopedia.com yang 

memberikan kepercayaan terhadap konsumen baik dalam segi keamanan maupun 

produk yang ditawarkan.Tokopedia.com memberikan kenyaman dalam 

bertransaksi seperti seluruh transaksi jual-beli yang dilakukan di Tokopedia.com 

adalah melalui nomor rekening Tokopedia sebagai escrow-account dan 

Tokopedia.com juga selalu rutin melakukan moderasi untuk pengalaman transaksi 

yang lebih aman serta kebijakan yang diberikan oleh Tokopedia.com 

(www.tokopedia.com).Seperti pada gambar 1.7 yang menampilkan kebijakan 

privasi terhadap konsumen. 

 

 

http://www.tokopedia.com/
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Gambar 1.5 

Kebijakan Privasi Tokopedia.com 

 

Sumber :www.tokopedia.com,9 mei 2015 

Dengan adanya keamanan dan kebijakan yang diberikan membuat konsumen 

lebih percaya dan tidak ragu dalam melakukan pembelian online.Karena dengan 

adanya syarat ketentuan maupun kebijakan dari perusahaan tersebut konsumen 

tidak khawatir terhadap penipuan. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tokopedia.com,9/


12 
 

Lokasi dalam penelitian ini adalah kampus Unila dengan objek yang dipilih 

adalah mahasiswa Unila jurusan Administrasi Bisnis angkatan 2012-2014 yang 

pernah berbelanja di Tokopedia.com.Dengan data mahasiswa Administrasi Bisnis 

angkatan 2012-2014. 

Tabel 1.6 

Jumlah Mahasiswa FISIP Jurusan Administrasi Bisnis Angkatan 2012-2014 

 

Angkatan  Jumlah mahasiswa 

2012 90 

2013 95 

2014 117 

Total 302 

Sumber : Data mahasiswa FISIP Jurusan Administrasi Bisnis. 

 

Alasannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh data. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul  “Analisis Pengaruh Persepsi Harga, Keragaman Produk, dan 

Kepercayaan Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Online Shop 

Tokopedia.com” (Studi Pada Mahasiswa/I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Jurusan Administrasi Bisnis Angkatan 2012-2014 Universitas Lampung). 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian yaitu : 

1. Apakah variabel harga, keragaman produk, dan kepercayaan konsumen 

secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian online shop 

Tokopedia.com ? 

 

2. Apakah variabel harga, keragaman produk, dan kepercayaankonsumen  

secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian online shop 

Tokopedia.com ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berikut beberapa tujuan dari penelitian ini : 

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel harga, keragaman 

produk, dan kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian. 

 

2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel harga, keragaman 

produk, dan kepercayaankonsumen terhadap keputusan pembelian. 

 

1.4 Manfaat dari penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat praktis 

Hasil penelitian di harapkan dapat di gunakan sebagai dasar yang ojektif 

dalam mengambil keputusan serta sebagai pedoman untuk menentukan 



14 
 

langkah-langkah yang akan di lakukan oleh perusahaan di masa yang akan 

datang. 

 

2. Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan acuan bagi 

peneliti berikutnya di bidang perilaku konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


