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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Pengertian E-Busines

Pengertian Electronic Business adalah proses dimana sebuah organisasi atau

perusahaan melakukan proses bisnis  tersebut pada saluran jaringan di sebuah

media elektronik, Ahmadi (2013:7). E-Business merupakan suatu proses bisnis

yang berhubungan dengan sistem informasi. Metode E-Business memungkinkan

perusahaan berhubungan dan mengakses data internal dan eksternal dengan proses

yang lebih efesien dan fleksibel, agar behubungan lebih erat dengan pemasok dan

mitra usaha, dan untuk lebih memuaskan keinginan dan harapan pelanggan.

Dalam praktiknya, E-Business lebih berfokus pada strategi dengan fungsi yang

menggunakan kemampuan elektronik. E-Business melibatkan seluruh rantai nilai

dalam proses bisnis, yaitu pembelian elektronik dan manajemen rantai pasokan,

memproses pesanan secara elektronik, mengatur pelayanan pelanggan, dan

bekerjasama dengan mitra usaha. Standar teknis khusus untuk E-Businees adalah

untuk memfasilitasi adanya pertukaran data antara perusahaan satu dengan

perusahaan yang lain. Solusi softrware E-Business memungkinkan integrasi antara

intra dan interproses bisnis perusahaan. E-Business dapat diatur melalui internet,

intranet, ekstranet. Ahmadi (2013:9).
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2.1.1.2 Aplikasi E-Business

Dalam menerapkan konsep E-Business, peranan aplikasi sangat vital. Beragamnya

kebutuhan untuk melayani pelanggan memaksa perusahaan untuk membeli dan

mengembangkan berbagai aplikasi bisnis maupun teknis. Sehubungan dengan hal

tersebut , memiliki arsitektur aplikasi E-Business yang handal akan sangat

menentukan kinerja perusahaan dalam menghasilkan produk dan jasa yang dapat

memuaskan  pelanggan. Kebanyakan perusahaan di masa lalu biasanya

mengembangkan aplikasi berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di perusahaan.

Contohnya adalah aplikasi keuangan, aplikasi pemasaran, aplikasi sumber daya

manusia, aplikasi pengadaan, aplikasi menufaktur, dan lain sebagainya,

(Hermawan, 2013:15).

Ketika perusahaan hendak mengintegrasikan berbagai aplikasi ini untuk

mengimplementasikan konsep E-Business, yang biasa dilakukan oleh manajemen

adalah menghubungkan satu aplikasi dengan lainnya sesuai dengan urut-urutan

proses. Masing-masing aplikasi pada mulanya dibangun sendiri-sendiri sehingga

untuk menghubungkannya dikembangkan beberapa program antar muka

(interface) agar output dari sebuah aplikasi dapat dibaca sebagai intput dari

aplikasi lainnya.

Macam-macam aplikasi E-Business menurut Indrajit (2002:20)

1. Customer Relationship Management (CRM) :

Sistem kustomisasi real time yang memanajemen kustomer dan melakukan

personalisasi produk dan servis berdasarkan keinginan customer atau

menyangkut hubungan antara perusahaan dengan konsumen yang meliputi
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: pemasaran, data-data penjualan dan pelayanan, anggapan dari

konsumen.

2. Enterprise Resource Planning (ERP) :

Sistem informasi pendukung E-business, yang menyediakan berbagai

macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, customer relation

marketing, marketing, warehouse, shipping, dan payment, serta mampu

melakukan otomatisasi proses bisnis atau menyangkut hubungan dalam-

internal perusahaan tersebut, yang meliputi : Production planning,

integrated logistics, Accounting and Finance, Human Resource, Sales and

distribution, order management.

3. Enterprise Aplication Program (EAI) :

merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan

memperbolehkan mereka saling bertukar data berbasis message. EAI

berfungsi sebagai penghubung ERP dengan SCM atau ERP dengan CRM.

4. Supply Chain Management (SCM) :

manajemen rantai supply secara otomatis terkomputerisasi. SCM

menyangkut hubungan antara perusahaan dengan supplier.

Perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif  jika sanggup menjadi

pemimpin pasar dibandingkan dengan pesaing lainnya di industri yang relatif

sama. Ditinjau dari aspek kepada pelanggan, perusahaan berhasil menciptakan

sebuah pendekatan baru dan unik di dalam mengelola komunikasi dan interaksi

dengan pelanggannya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan
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sebuah suasana yang intim dan akrab dengan pelanggan, sehingga konsumen

selalu loyal dengan perusahaan tersebut.

Customer Relationship Management merupakan aspek penting yang harus selalu

diperhatikan perusahaan. Selain itu kecepatan penciptaan produk baru dan

kecepatan pengirimannya ke tangan pelanggan juga menjadi kriteria utama yang

menjadi bahan pertimbangan posisi perusahaaan di dunia persaingan. Semakin

cepat pelanggan dapat memperoleh produk pesanannya, semakin baik. Dan tentu

saja perusahaan akan berhasil mencapai kondisi ini jika manajemen rantai

pasokannya (Supply Chain Management) terkelola secara optimal.

2.1.1.3 Ruang Lingkup E-Business

Sulianta (2009) berpendapat bahwa E-Commerce, Internet Commerce dan Web

Commerce merupakan ruang lingkup E-Business yang memiliki keterikatan yang

erat satu dan lainnya. Dalam hal ini Sulianta menjelaskan bahwa Electronic Data

Interchange (Pertukaran data elektronik) merupakan interaksi yang dilakukan

oleh pengguna E-Commerce dalam melakukan suatu interaksi maupun transaksi.

Indrajit (2002:19) menjelaskan bahwa di berbagai kesempatan para praktisi bisnis

maupun teknologi informasi keliru mempergunakan istilah E-Commerce dan E-

Business dalam presentasinya. Hal ini dikarenakan banyak teori yang berkembang

sehubungan dengan kedua fenomena bisnis tersebut, kecepatan kemajuan

teknologi informasi semakin memperluas dan mengaburkan arti E-Commerce

maupun E-Business.
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Ruang Lingkup E-Business

Gambar 2.1 Ruang Lingkup E-Business
Sumber : (Sulianta 2009:7)

Namun demikian hampir semua praktisi dan ahli bisnis maupun teknologi

informasi sepakat pada konsep yang mengatakan bahwa domain E-Businness jauh

lebih luas dibandingkan dengan E-Commerce. Berikut merupakan ruang lingkup

E-Business menurut Indrajit:

Gambar 2.2 Ruang Lingkup E-Business
Sumber : (Indrajit, 2002:19)
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Diagram di atas dapat memperlihatkan hubungan antara kedua hal tersebut. Jika

domain E-Tailing lebih berintikan mekanisme perdagangan antara perusahaan

dengan konsumen langsungnya atau yang lebih dikenal dengan relasi bisnis B2C

(Business to Consumers), maka E-Commerce memiliki domain yang lebih luas

karena terkandung didalamnya relasi bisnis antara dua atau lebih perusahaan, atau

yang lebih dikenal dengan B2B (Business to Business). Yang terlihat dalam

konteks ini aladah suatu pengertian bahwa mekanisme E-Commerce lebih

terfokus pada aktivitas transaksi elektronik antar dua atau lebih dari entity bisnis,

sementara E-Business memiliki ruang lingkup yang luas.yang dimaksudkan

dengan E-Business secara umum adalah berbagaiai aktivitas di dalam perusahaan,

baik yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan berbagai

proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan teknologi digital.

Dengan kata lain, seluruh rangkaian proses yang kerap dijumpai dalam aktivitas

bisnis masuk ke dalam domain definisi E-Business, seperti yang kerap dijumpai

dalam berbagai aplikasi sistem informasi semacam Supply Chain Management

(SCM), Demand Chain Management (DCM), Customer Relationship Management

(CRM), Enterprise Resource Planning (ERP).

2.1.2.1 E-Commerce

E-Commerce adalah penjualan atau pembelian barang dan jasa, antara perusahaan,

rumah tangga, individu, pemerintah, dan masyarakat atau organisasi swasta

lainnya yang dilakukan melalui komputer pada media jaringan. Barang-barang

dan jasa dipesan melalui jaringan tersebut, tetapi pembayaran dan pengiriman

barang atau jasa dapat dilakukan di akhir. Pengertian Electronic Business adalah
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proses dimana sebuah organisasi atau perusahaan melakukan proses bisnis

tersebut pada saluran jaringan di sebuah media elektronik, Ahmadi (2013:7)

E-Commerce sebenarnya mengambil bentuk dari menjual dan membeli. Transaksi

lebih lanjut dimampukan dengan ditambahkannya perkembangan elektronika

seperti komputer dan berbagai media transmisi lainnya, dan yang terpenting

adalah internet. E-Commerce merupakan proses pembelian produk barang dan

jasa melalui internet menggunakan koneksi aman dan pembayaran elektronik,

Sulianta (2009:10).

Dari pengertian tersebut dapat dimpulkan bahwa E-Commerce merupakan bagian

dari E-Business, tetapi E-Business tidak terbatas pada perdagangan dan kegiatan

penjualan. Berbeda dengan E-Business, E-Commerce berkaitan dengan transaksi

di mana pemesanan dilakukan secara elektronik, pembayaran dan pengiriman

dapat dilakukan offline maupun online.

2.1.2.2 Hambatan E-Commerce

Menurut Sulianta (2009:16), E-Commerce menyediakan berbagai layanan yang

baik dengan berbagai straegi dan layanan. Akan tetapi banyak permasalahan

teknis yang melingkupi E-Commerce. Akar permasalahan tersebut adalah:

1. Kegagalan dalam meahami konsumen
Hal ini mencakup bagaimana proses transaksi dan alasan mengapa
konsumen membeli suatu produk.meskipun produk tampaknya menjadi
usulan yang bernilai, tidak menutup kegagalan jika produser dan retailer
tidak memahami perilaku, karakteristik, dan motivasi konsumen. E-
Commerce seharusnya mampu menurangi persentasi kegagalan dengan
lebih proaktif dan memfokuskan diri dalam riset marketing seperti halnya
retailer tradisional.
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2. Kegagalan untuk menilai situasi
Kebanyakan perusahaan sanggup membuat model bisnis E-Tailing, tetapi
tidak memiliki kesanggupan untuk bisa bersaing dengan perusahaan E-
Tailing Amazon.

3. Ketidakmampuan dalam meramalkan reaksi lingkungan sekitar
Dalam hal ini ketidakmampuan dalam menganailisa hal yang dilakukan
pesaing, produk yang ditawarkan pesaing, tidak dilakukannya riset dalam
memasuki pasar, serta kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi
pasar.

4. Kegagalan dalam mengestimasi sumberdaya yang kompeten
Kegagalan yang disebabkan oleh staf maupun teknologi yang tidak
memadai dalam menjalankan suatu strategi.

5. Kegagalan koordinasi
Pelaporan dan kontrol yang tidak memadai menjadi penyebab hilangnya
koordinasi.

6. Kegagalan dalam meraih komitmen manajer senior
Hal ini muncul karena ketidak berhasilan perusahaan dalam
mengembangkan sumberdaya perusahaan. Penanganan harus dilakukan
dengan melibatkan top manajer.

7. Kegagalan dalam mendapatkan komitmen karyawan
Jika pihak perencana tidak menjelaskan strategi yamg akan dilaksanakan
dengan baik pada karyawannya, kegagalan memberikan gambar
keseluruhan untuk dilakukan karyawan bagi bisnis bisa mengaburkan
segalanya. Cara termudah untuk meraih komitmen karyawan yaitu melalui
training dan merangkul karyawan.

8. Kegagalan dalam memprediksi waktu yang dibutuhkan.
Membangun E-Commerce melibatkan waktu dan biaya. Kegagalan dalam
memahami korelasi ini akan menguras banyak biaya. Proyek perencanaan
dasar, critical path, critical chain, dan PERT analysis mampu mengurangi
derajat kegagalan. Akan ada suatu masa penyesuaian, yaitu untuk
menyesuaikan waktu yang tepat untuk memasuki pasar.

9. Kegagalan dalam mengikuti rencana yang sudah dibuat
Kurangnya ketahanan dalam mengawali rencana yang dibuat,
ketidakmampuan dalam memantau kemajuan terhadap rencana dan hasil.

2.1.2.3 Model Transaksi E-Commerce

Menurut Ahmadi (2013:35) E-Commerce merupakan aktivitas pembelian dan

penjualan melalui jaringan internet dimana pembeli dan penjual tidak bertemu

secara langsung, melainkan berkomunikasi melalui media internet. E-Commece
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memiliki berbagai macam jenis transaksi dalam menerapkan sistemnya. Jenis-

jenis transaksi E-Commerce di antaranya sebagai berikut:

1. Collaborative Commerce (C-Commerce)
Collaborative Commerce yaitu kerjasama secara elektronik antara rekan
bisnis. Kerjasama ini biasanya terjadi antara rekan bisnis yang berada pada
jalur penyediaan barang (Supply Chain).

2. Business to Business (B2B)
E-Commerce tipe ini meliputi transaksi antar organisasi yang dilakukan di
electronic market. Business to Business memiliki karakteristik:
a. Trading partners yang sudah diketahui dan umumnya memiliki

hubungan yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan
partner tersebut. Dikarenakan sudah mengenal rekan komunikasi, jenis
informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan
kepercayaan.

b. Pertukaran data berlangsung berulang-ulang dan secara berkala,
misalnya setiap hari dengan format data yang sudah disepakati
bersama. Dengan kata lain, servis yang digunakan sudah tertentu. Hal
ini memudahkan pertukaran data untuk dua entity yang menggunakan
standar yang sama.

c. Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data,
tidak harus menunggu partnernya.

d. Model yang umum digunakan adalah peer to peer, dimana processing
intelligence dapat didistribusikan pada pelaku bisnis.

3. Business to Consumers (B2C)
Business to Consumers yaitu penjual adalah suatu organisasi dan pembeli
adalah individu. Business to Consumers memiliki karakteristik sebagai
berikut:
a. Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan ke umum.
b. Service yang diberikan bersifat umum (generic).
c. Service diberikan berdasarkan permohonan. Consumer melakukan

inisiatif dan produsen harius memberikan respon sesuai permohonan.
4. Consumer to Business (C2B)

Dalam Consumer to Business memberitahukan kebutuhan atas suatu
produk atau jasa tertentu, dan para pemasok bersaing untuk menyediakan
produk atau jasa tersebut ke konsumen.

5. Costumer to Customer (C2C)
Costumer to Costumer yaitu konsumen menjual secara langsung ke
konsumen lain atau mengiklankan jasa pribadi di internet. Dalam
Costumer to Costumer costumer menjual produk atau jasa ke costumer
lain. Dapat juga disebut sebagai pelanggan ke pelanggan, yaitu orang yng
menjual produk dan jasa ke satu sama lain.
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2.1.2.4 Ruang Lingkup E-Commerce

Michael J.Shaw, (Indrajit, 2002:69) menjelaskan bahwa sangat lebarnya spectrum

proses dari transaksi jual beli yang ada, sangat sulit menentukan ruang lingkup

atau batasan domain E-Commerce. Salah satu cara yang dapat dipergunakan untuk

dapat mengerti batasan-batasan dari sebuah E-Commerce adalah dengan mencoba

mengkaji dan melihat fenomena bisnis tersebut dari berbagai dimensi, yaitu;

1. Teknologi
Kontributor terbesar  yang memmungkinkan terjadinya E-Commere adalah
teknologi informasi, dalam hal ini perkembangan pesat teknologi
computer dan telekomunikasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa area jual beli
di dunia maya terbentuk karena terhubungnya berjuta-juta computer ke
dalam sebuah jaringan raksasa (internet). Dari sisi ini E-Commerce dapat
dipandang sebagai sebuah prosedur atau mekanisme jual beli di internet
dimana pembeli dan penjual dipertemukan di sebuah dunia maya yang
terdiri dari sekian banyak computer.

2. Marketing
Dari segi pemasaran E-Commerce sering dilihat sebagai sebuah kanal atau
cara baru untuk berhubungan dengan pelanggan. Melalui E-Commerce
jangkauan sebuah perusahaan menjadi semakin luas karena yang
bersangkutan dapat memasarkan produk dan jasanya ke seluruh dunia
tanpa memperhatikan batasan-batasan geografis. Dengan cara yang sama
pula sebuah perusahaan dapat berhubungan langsung dengan
konsumennya.

3. Economic
E-Commerce merupakan sebuah pemicu terbentuknya prinsip ekonomi
baru yang lebih dikenal dengan ekonomi digital. Dalam konsep ekonomi
ini, semua sumber daya yang dapat didigitalisasikan menjadi tak terbatas
jumlahnya dan berpotensi menjadi barang publik yang dapat dimiliki siapa
saja secara bebas. Di dalam konsep ekonomi ini pula informasi dan
pengetahuan menjadi sumber daya penentu sukses tidaknya para pelaku
ekonomi melakukan aktivitasnya.

4. Electronic Linkage
Di suatu sisi yang lain, banyak orang melihat E-Commerce sebagai sebuah
mekanisme hubungan secara elektronis antara satu dengan lainnya.
Dengan adanya E-Commerce, maka dua buah divisi dapat bekerja sama
secara efisien melalui pertukaran data elektronis; demikian juga antara dua
buah kelompok berbeda seperti misalnya antara pelanggan dengan
perusahaan-perusahaan tertentu.
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5. Information Value Adding
Dalam E-Commerce, bahan baku yang paling penting adalah informasi.
Sehubungan dengan hal ini, proses pertambahan nilai menjadi kunci
terselenggaranya sebuah mekanisme E-Commerce. Konsep ini dikuatkan
dengan teori virtual value chain yang menggambarkan bagaimmana proses
pertambahan nilai diberlakukan terhadap informasi.

6. Market Making
E-Commerce dikatakan sebagai market making karena keberadaannya
secara langsung telah membentuk sebuah pasar perdagangan tersendiri
yang mempertemukan berjuta-juta penjual dan pembeli di sebuah pasar
digital maya (E-Market). Di pasar maya ini terjadi perdagangan secara
terbuka dan bebas, karena masing-masing penjual dan pembeli dapat
bertemu secara efisien tanpa perantara.

7. Service infrastructure
Konsep E-Commerce ternyata tidak membuahkan mekanisme transaksi
jual beli semata, namun ternyata banyak sekali jasa-jasa baru yang
diperlukan sebagai sarana pendukung aktivitas jual beli produk tersebut.
Katakanlah jasa dari institusi keuangan untuk menawarkan cara
melakukan transaksi secara aman (secure), jasa dari Internet Sevice
Provider (ISP) yang menawarkan cara mengakses internet dengan cepat
dan murah, jasa perusahaan hosting yang menawarkan perangkat
penyimpanan data maupun situs perusahaan yang bersangkutan.

8. Public Policy
E-Commerce mencoba memandang dari sisi hukum, peraturan,kebijakan,
proses, dan prosedur yang diberlakukan. Secara tidak langsung dapat
terlihat bahwa intraksiper dagangan elektronis yang telah mengikis batas-
batas ruang dan waktu menjadikannya sebagai tantangan baru pemerintah
dan masyarakat dalam mencoba membuat regulasi tertentu.

Berdasarkan kedelapan perspektif tersebut Michael J.Shaw menyimpulkan

lima domain yang membatasi ruang lingkup dari E-Commerce, yaitu

masing-masing sebagai sarana untuk:

1. Enterprise Management
Mengubungkan divisi-divisi yang ada di dalam perusahaan dengan
cara mengalirkan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya
melaluui media digital.

2. Linking With Suppliers
Menghubungkan sebuah perusahaan dengan satu  atau  seluruh mitra
bisnisnya secara elektronik agar proses pemesanan dan pengadaan
bahan baku produksi dapat dilakukan seefisien mungkin.
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3. Linking With Retailer
Menghubungkan dengan para distributor, wholesaler, maupun retailer
yang bertanggung jawab untuk menyebarkan produk dari perusahaan
ke tangan pelanggan.

4. Interface With Consumers
Menghubungkan perusahaan dengan calon pembelinya secara
langsung tanpa melalui perantara.

5. Global E-Commerce Infrastructure
Menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak pendukung lain
semacam vendor, Internet Service Provider (ISP), lembaga keuangan,
penyedia jasa infrastruktur. Pihak tersebut merupakan institusi
pendukung agar dapat terselenggaranya rangkaian proses transaksi E-
Commerce secara utuh.

Gambar 2.3 Ruang Lingkup Dari E-Commerce
Sumber : (Michael J.Shaw, 2000 (Indrajit, 2002:73)
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2.1.3.1 Dropshipping

Menurut Wahana (2013:13) dropshipping, yaitu satu sistem jual beli yang

memungkinkan satu individu atau perusahaan memiliki barang tanpa harus

memiliki atau menyimpan stok, dan bahkan tanpa harus melakukan pengiriman

sendiri. Dalam sistem dropshipping, penjual hanya menjadi perantara untuk

konsumen dengan pihak supplier yang sebenarnya. Dalam sistem dropshipping,

penjual hanya menjadi perantara untuk konsumen dengan pihak penjual yang

sebenarnya. Keuntungan penjual sebagai dropshipper diperoleh dari selisih harga

dari supplier ke dropshipper dengan harga dropshipper kepada pembeli.

2.1.3.2 Proses Dropshipping

Proses jual beli dengan sistem dropshipping menurut wahana (20013:14)

Promosi

1.

2.

Konsumen mengirim biaya kepada

3. Dropshipper

Pemesanan Pengiriman

4.

Gambar 2.4 Proses Dropshipping
Sumber: (Wahana, 2013:14)

Dropshipper Konsumen

Supplier
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1. Dropshipper melakukan kerja sama dengan penyedia barang untuk
membuat kesepakatan tentang sistem jual beli yang dilakukan.

2. Dropshipper membuat promosi tentang barang yang dijual untuk diketahui
oleh konsumen dengan mencantumkan nomor kontak dropshipper.

3. Konsumen atau pembeli akan melakukan pembelian dengan menghubungi
dropshipper untuk kemudian melakukan pembayaran harga barang dan
ongkos kirim.

4. Pembayaran dari pembeli kemudian dropshipper teruskan kepada
penyedia barang dengan potongan harga sesuai kesepakatan di awal.

5. Pihak penyedia barang akan mengirimkan barang sesuai pesanan langsung
kepada konsumen.

2.1.4.1 E-Service Quality

Sebuah kerangka kerja dibutuhkan untuk mengidentifikasi  dimensi dari E-

Service Quality. E-Service Quality merupakan turunan dari Service Quality.

Wolfinbarger dan Gilly (2003) melakukan studi terhadap kualitas jasa layanan

pada konteks online retailer dan menyusun skala pengukuran yang terdiri dari:

1. Desain website

Desain website merupakan halaman utama yang pertama kali dilihat oleh

konsumen dan menyediakan informasi lengkap untuk konsumen.

2. Reliabilitas

Merupakan konsistensi kinerja dan kehandalan dari website perusahaan.

3. Privasi

Merupakan Keamanan  dari website dan perlindungan  informasi

pelanggan.

4. Layanan pelanggan

Penanganan masalah dan pengembalian  yang efektif melalui internet.
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Janda, Trocchia, dan Gwinner (2002) melakukan riset tentang persepsi konsumen

terhadap kualitas jasa layanan ritel internet dan menyusun skala pengukuran yang

menelaah kualitas jasa layanan ini dari sudut pandang konsumen. Skala

pengukuran disusun menjadi 5 (lima) dimensi utama, yaitu:

1. Kinerja website

Layanan  server  dan  data  storage  mudah digunakan, terstruktur dengan

baik, dan terdapat beberapa informasi yang diberikan kepada pelanggan

terkait layanan.

2. Akses

Kemampuan untuk mengakses layanan server dan data storage secara

cepat.

3. Keamanan berbelanja

Merupakan asa aman dan bersifat privat, bahwa layanan server dan data

storage aman dari segala ancaman keamanan komputer dan data pribadi

pelanggan dilindungi dengan baik.

4. Sensasi berbelanja

Rasa puas, nyaman dan merasakan seperti bagian penting dari perusahaan

saat berada di server.

5. Informasi

Merupakan ketersedian  informasi  kontak perusahaan yang disediakan

oleh perusahaan untuk pelanggan.
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Ali Hasan membagi dimensi kualitas layanan website menjadi enam bagian, yaitu;

1. Manfaat
Sejauh mana pengguna yakin bahwa menggunakan internet akan bebas
dari upaya melelahkan.

2. Kegunaan
Sejauh mana pengguna percaya bahwa menggunakan internet akan lebih
baik daripada menggunakan cara-cara  lainnya bersaing.

3. Konten
Sejauh mana pengguna percaya bahwa isi website dapat diandalkan.

4. Keamanan
Sejauh mana pengguna yakin bahwa menggunakan internet akan aman
saat memproses informasi pribadi yang sensitive.

5. Responssiveness
Sejauh mana pengguna yakin bahwa layanan yang dijanjikan akan
dilakukan secara akurat dan tepat waktu.

6. Personalisasi
Sejauh mana pengguna percaya  bahwa perhatian individual untuk
masalah pengguna dan permintaan akan disediakan.

2.1.5.1 Kepercayaan Konsumen

Morgan dan Hunt, (Ferdinand 2006:104) mendefinisikan kepercayaan adalah

suatu rasa percaya kepada mitra dimana seseorang berhubungan. Kepercayaan

timbul dari suatu proses yang lama. Apabila kepercayaan sudah timbul antara

pelanggan dan perusahaan, maka usaha untuk membina hubungan kerjasama akan

lebih mudah. Kehadiran komitmen dan kepercayaan menjadi pusat kesuksesan

relationship marketing. Relationship marketing mampu memberdayakan kekuatan

keinginan konsumen dnegan tekanan teknologi informasi untuk memberikan

kepuasan konsumen. Meningkatnya kepuasan konsumen akan menaikkan

loyalitas kepada perusahaan.

Semantara itu Indrajo (2002) dalam (Ferdinand 2006:104) mendifinisikan

kepercayaan sebagai suatu kerelaan untuk bergantung kepada partner dalam suatu
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hubungan transaksi dimana dalam diri partner itulah diletakkan keyakinan.

Kepercayaan dirunjukkan oleh suatu kredibilitas yang diperoleh dari pihak lain

karena memiliki keahlian yang dikehendaki untuk melakukan suatu tugas. Tingkat

kepercayaan dapat diukur melalui beberapa faktor, diantaranya kemampuan,

kebaikan hati, dan integritas.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan E-Service Quality Terhadap Kepercayaan Konsumen

Kaufaris dan Hamton-Sosa (2002) mempelajari bagaimana pengalaman

pada situs website dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen pada

perusahaan itu sendiri melalui kepercayaan pada situs website. Mereka

menemukan bahwa jika konsumen menemukan situs website suatu

perusahaan mudah digunakan dan bermanfaat maka konsekuennya konsumen

akan memandang perusahaan lebih favorit dan organisasi tersebut dipersepsikan

sebagai dapat lebih dipercaya. Ketika konsumen merasakan sebuah situs mudah

digunakan dan bermanfaat mereka akan suka melakukan pencarian informasi

melalui situs website tersebut.

Menurut Wolfinbarger dan Gilly (2000), belanja secara online banyak

memberikan kebebasan dan kontrol kepada konsumen karena dapat diakses dan

memungkinkan untuk membandingkan-bandingkan produk dan harga.

Klein's (1998) seorang ahli ekonomi menyampaikan bahwa konsumen

akan memilih cara paling murah dalam melakukan pencarian dan berbelanja

produk serta jasa. Pencarian dan belanja melalui satu saluran yaitu internet,
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dapat dirasakan lebih murah dari pada mencari dan berbelanja melalui berbagai

saluran. Sehingga konsumen akan memilih satu saluran untuk mengurangi biaya

dalam berbelanja dari pada menggunakan berbagai saluran dalam mendapatkan

inforamasi dan berbelanja produk. Pengalam empiris di lapangan juga

mendukung bahwa konsumen lebih suka mencari informasi melalui internet

ketika membeli produk secara online (Kim and Park, 2005).

Pembeli online menyatakan bahwa mereka lebih dapat menguji berbagai

pilihan produk melalui belanja secara online dibandingkan dengan  belanja

secara offline (Wolfinbarger and Gilly, 2000). Konsumen tidak hanya

membandingkan harga tetapi juga membandingkan atribut produk yang

ditawarkan dialam toko eceran online atau membandingkan dengan toko retail

online yang lain.

Koufaris dan Hampton-Sosa (2002) membuktikan bahwa   ada hubungan

positif antara kontrol, manfaat, dan kemudahan yang dirasakan dalam

menggunakan situs website.  Jika konsumen menemukan situs web perusahaan

mudah digunakan, bermanfaat, dan aman digunakan, mereka mereka lebih suka

untuk melakukan pembelian pada situs website tersebut. Oleh karena itu, jika

konsumen mendapatkan pengalaman yang baik dalam bertransaksi secara online

dan merasa yakin tentang transaksi online ataupun belanja di toko online, mereka

lebih cenderung memiliki niat membeli lebih tinggi pada situs toko online.

Berdasarkan kepercayaan dan pengalaman mereka sebelumnya pada toko online,

mereka akan lebih suka merekomendasikan toko online kepada orang lain,

dibandingkan dengan mereka yang kurang percaya diri dalam berbelanja di

toko online.
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Dari ulasan yang telah dijelaskan, maka kualitas pelayanan jasa electronic retail

atau dropshiping mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen. Maka dari itu

hipotesis yang ditujukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan antara desain website dengan
kepercayaan konsumen.

H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara reliabilitas dengan
kepercayaan konsumen.

H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara privasi dengan
kepercayaan konsumen.

H4 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara layanan pelanggan
dengan kepercayaan konsumen.

2.3 Analisis Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aryo Aldianto (2013). Penelitian ini

menjelaskan tentang Analisis Pengaruh E-Retailing Attributes Terhadap E-

Satisfaction Pada Situs Belanja Online Bhinneka.Com. Sampel dalam

penelitian ini adalah 100 responden. Teknik pengambilan sampel dengan

teknik purposive. Variable dalam penelitan ini, Shopping Convenience,

Product Selection, Price, Customization, Informativeness, dan E-Satisfaction

sebagai variabel independen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa

Shopping Convenience, Product Selection, Price, Customization,

Informativeness, berpengaruh positif terhadap E-Satisfaction di online

shopping website bhinneka.com.
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Stifen, Tandra Handoko Sunjaya, Richard

Sudewo, Meyliana (2013), penelitian ini menjelaskan mengenai Pengaruh

Kepercayaan Pengguna Internet Dalam E-Retailing. Variabel dalam penelitian

ini adalah Personality-Based factors, Perception-Based factors, Experience-

Based factors, Knowledge-Based factors, Attitude. Kelima variabel ini

merupakan bagian dari faktor psikologi manusia. Metodologi  penelitian  yang

digunakan   adalah mencari  model. Populasi  yang  diambil  sebagai  sampel

adalah  mahasiswa  Universitas  Bina Nusantara  (BINUSIAN  2013-2016)

semua  jurusan  yang aktif  pada  semester  Ganjil 2013, dengan total

responden sebanyak responden sebanyak 405 orang. Hasil yang dicapai dari

penelitian ini bahwa kekuatan  hubungan  terbesar  adalah variabel

Perception-Based  Factors (B)  terhadap  variabel Trust  In E-Retailing (F)

dengan  nilai Pearson  Correlation sebesar  0,765  dari pengujian korelasi

sedangkan kekuatan pengaruh terbesar adalah variabel Perception-Based

Factors (B)  terhadap  variabel Trust  In E-Retailing (F)  yaitu  sebesar

58,6%  dari  pengujian  regresi.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan,  penelitian yang dilakukan ini

merupakan penerapan dari model yang telah dikembangkan sebelumnya oleh

Wolfinbarger dan Gilly (2003) yang terdiri dari variabel desain website,

reliabilitas, privasi, dan layanan pelanggan. Variabel kepercayaan digunakan
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sebagai variabel independen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh

mana kepercayaan dari para konsumen website waroeng musik terhadap

pelayanan jasa Dropshipping yang disajikan oleh dropshipper kepada konsumen.

Dampak yang terasa terhadap konsumen mengenai jasa dropshipping ini adalah

memudahkan pelanggan dalam mencari barang yang dibutuhkannya yang pada

kenyataannya barang itu sulit dicari oleh pelanggan ataupun adanya selisih harga

yang jauh pada dropshipper lainnya.

Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran

Reliabilitas (X2)

Privasi (X3)

Layanan Pelanggan (X4)

Desain Website (X1)

Kepercayaan
Konsumen

(Y)


