
BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membawa beberapa 

perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya  gaya hidup manusia 

yang menjadi serba praktis. Internet menjadi tonggak utama bagi masyarakat dalam 

mencari informasi di era globalisasi seperti saat ini. Adanya teknologi yang 

bernama lengkap interconnection-networking, informasi bisa diperoleh dari seluruh 

penjuru dunia tanpa mengenal batas waktu dan geografis karena penggunanya 

terhubung melalui sistem komputer secara global. Internet mampu menggantikan 

peran dalam tatanan hidup masyarakat. Adanya toko-toko kebutuhan gaya hidup 

pria atau wanita yang kini telah tergantikan dengan hadirnya toko online yang 

menyediakan segala kebutuhan gaya hidup secara lebih lengkap.  

Raghav Rao (dalam Suryoto, 2006) menyatakan potensi internet sebagai 

media pemasaran dan perdagangan telah banyak dimanfaatkan oleh para pemasar. 

Hadirnya internet telah memberikan kesempatan bagi pemasar secara mengglobal 

dalam menjangkau para pelanggannya, dalam hal ini pemasar lebih mudah 

memasarkan produknya melalui situs – situs belanja online. Fenomena tersebut 

menghasilkan suatu pandangan baru mengenai perdagangan elektronik, khususnya 

pemanfaatan segala layanan dan aplikasi melalui internet. 

Internet selain sebagai sarana untuk mencari informasi, juga digunakan 

sebagai sarana untuk memasarkan suatu produk secara lebih efektif dan efisien, 



utamanya Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih dari ratusan juta 

penduduk. Hal ini kian memicu munculnya alternatif penjualan produk secara 

praktis yang dapat menghubungkan konsumen dengan lebih fleksibel, saat ini 

dikenal dengan perdagangan dunia maya, khususnya belanja online. Belanja online 

adalah kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media internet 

(Wikipedia.org.id). Melalui belanja online seorang pembeli dapat melihat terlebih 

dahulu barang dan jasa yang akan dibeli melalui web yang dipromosikan oleh 

penjual.  

Survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia 

bekerjasama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di 78 

kabupaten/kota di 33 provinsi pada tahun 2013, menunjukkan bahwa pengguna 

internet di Indonesia mencapai 71,19 juta pengguna dan pola penggunaan Internet 

di Indonesia cukup beragam. Data hasil survei tersebut secara lengkap disajikan 

pada Gambar 1. Hampir 95,75 persen pengguna menggunakan layanan internet 

untuk mengirimkan surat elektronik atau e-mail. Selanjutnya pemanfaatan kedua 

tertinggi Internet adalah untuk mencari berita atau informasi sebesar 78,49 persen. 

Transaksi secara online menjadi komponen terbanyak dalam pola penggunaan 

Internet di Indonesia. Mulai dari mencari informasi barang dan jasa sebesar 77,81 

persen, menerima pemesanan barang dan jasa 55,07 persen, hingga melakukan 

pembelian barang dan jasa yaitu sebesar 45,07 persen.  

Perkembangan pesat Internet di Indonesia menjadikan transaksi secara 

elektronik ini peluang bisnis yang potensial, karena berdasarkan hasil penelitian 

yang dilansir Spire Research & Consulting (2013) nilai belanja dengan metode 



online di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Pada tahun 2012, 

transaksi yang dilakukan secara online tercatat sebesar US$ 325 juta dengan volume 

transaksi sekitar 3 juta. Perbandingan dengan nilai transaksi belanja offline yang 

mencapai US$ 14 miliar, transaksi online masih sangat rendah, dengan rasio 1 

transaksi online berbanding dengan 41 transaksi offline. Meskipun rasio transaksi 

online rendah, rasio ini tumbuh perlahan – lahan disetiap tahun. Perbandingan 

transaksi online dan offline di Indonesia dapat dilihat secara rinci pada lampiran 

gambar, gambar 2. 

Kegiatan belanja online merupakan bentuk komunikasi baru yang tidak 

memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan 

secara terpisah melalui media notebook, komputer, ataupun handphone yang 

tersambung dengan akses internet. Felicitas (2012) menyatakan bahwa ada 

beberapa alasan mengapa orang lebih memilih belanja online. Pertama menghemat 

waktu dan biaya. Menghemat biaya dalam arti mengurangi biaya transportasi, dan 

tidak perlu berkeliling dari satu toko ke toko yang lain untuk membandingkan harga 

dan modelnya. Kedua online shop selalu memperbaiki diri, karena mereka akan 

mendapat masukan langsung dari pembelinya. Ketiga pada online shop orang dapat 

membaca testimoni dari para pelanggan yang merasa senang dengan barang atau 

layanan yang diberikan. Keempat online shop memberikan rekomendasi 

mengenai barang-barang lain yang mungkin ada kaitannya dengan barang yang 

dicari. Kelima pelanggan online shop tidak harus datang berdesakan dengan 

konsumen lain.  



Pergeseran gaya hidup yang didukung oleh segala kelebihan dari belanja 

online, memungkinkan lahirnya toko-toko online berbasis situs web yang semakin 

menjamur di Indonesia. Mulai dari menawarkan barang seperti produk fashion, 

peralatan rumah tangga hingga lowongan pekerjaan. Situs web dapat dikategorikan 

berdasarkan model bisnisnya yaitu berupa forum online dan iklan baris, 

website business to consumers (B2C), dan marketplace consumer to consumer 

(C2C) (Techinasia.com). Kemunculan toko online semakin menjamur yang diiringi 

dengan ketatnya persaingan, masyarakat justru tidak terlalu mengenalnya secara 

lebih spesifik. Survei yang dilakukan oleh Techinasia pada tahun 2014, terdapat 

beberapa toko online terkemuka di Indonesia, seperti Forum Jual Beli Kaskus, 

Berniaga, ZALORA, Lazada, Tokepedia dan Traveloka.  

Salah satu situs online yang saat ini sering dijumpai di laman web dan  

menjadikannya semakin dikenal oleh masyarakat adalah ZALORA. Dibandingkan 

dengan kompetitornya yaitu Lazada, Blibli.com dan Matahari mall.com situs 

ZALORA lebih aktif memanfaatkan jeda waktu beberapa detik untuk menampilkan 

penawarannya, sehingga pengunjung web tanpa disadari akan sering melihat iklan 

tersebut. Saat ini, ZALORA berkerjasama dengan messaging application seperti 

WeChat, Viber, Kakao Talk, Blackberry Messenger,  untuk memiliki display 

belanja interaktif, melalui pindai QR code. 

ZALORA merupakan situs belanja online yang terbesar, ZALORA tidak 

hanya terdapat di Indonesia melainkan terdapat negara lain seperti, Australia, 

Malaysia, Singapura, Vietnam, Taiwan, Hongkong, Thailand dan Filipina. Media 

internet dimanfaatkan ZALORA sebagai sarana untuk mendekatan konsumen 



dengan produsen. Terbukti sejak peluncuran aplikasi mobile ZALORA dan 

kerjasama yang dilakukan dengan beberapa aplikasi pesan pada tahun 2013, tercatat 

telah diunduh hampir lima juta kali. Pada tahun 2014, ZALORA berhasil 

mengumpulkan 200 juta kunjungan ke situs, dengan 38 persen kunjungan berasal 

dari ponsel, hal ini pula membuat situs ZALORA menjadi sangat populer 

dikalangan masyarakat. 

Survei yang dilakukan Sloka Institute tahun 2012 tentang jumlah penguna 

internet di Bali, pada tahun 2009 sekitar 450.000 orang, atau 13 persen dari sekitar 

3,5 juta penduduk Bali. Jumlah ini mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 

2010 bahwa persentase rumah tangga di Bali yang pernah mengakses internet pada 

tahun 2009 sebanyak 12,36 persen. Hampir 85 persen pengguna internet di Bali 

berada di Kota Denpasar, hal ini menunjukkan potensi terjadinya belanja online di 

Bali khususnya Denpasar, cukup tinggi. Banyaknya pengguna internet merupakan 

pasar yang potensial bagi pemasar untuk memasarkan produknya secara online. 

Karena itu, penelitian ini membahas tentang niat beli pengguna internet di Kota 

Denpasar untuk berbelanja online melalui satu situs tertentu yang paling sering 

dibicarakan yaitu situs ZALORA. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Suprihartini (2013) menghasilkan temuan 

bahwa, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memutuskan 

dan memilih belanja secara online. Harga yang murah, kualitas jenis barang, dan 

fasilitas kemudahan dalam bertransaksi, faktor kualitas situs yang dapat 

memberikan informasi yang jelas dapat menarik niat beli konsumen serta 



kepercayaan dari konsumen itu sendiri, karena transaksi online tidak melalui tatap 

muka konsumen dan produsen.    

Lovelock dalam Tjiptono (2011:58), mengemukakan kualitas pelayanan 

merupakan tingkatan kondisi baik buruknya sajian yang diberikan oleh penjual 

dalam rangka memuaskan konsumen dengan memberikan atau menyampaikan 

keinginan atau permintaan konsumen melebihi apa yang diharapkan konsumen. 

Kualitas situs berfungsi sebagai tolak ukur konsumen dalam melakukan transaksi 

pembelian secara online, baik buruknya kualitas situs tersebut akan berdampak 

pada niat beli konsumen.  

Faktor yang sangat penting yang bisa mempengaruhi minat pembelian 

online adalah faktor kepercayaan. Faktor kepercayaan menjadi faktor kunci dalam 

setiap jual beli secara online (Baskara dan Hariyadi, 2014). Semakin tinggi 

kepercayaan konsumen, keputusan untuk melakukan suatu pembelian terhadap 

suatu produk akan meningkat (Murwatiningsih dan Apriliani, 2013). Perusahaan 

online harus menciptakan suatu kualitas situs yang baik guna menciptakan 

kepercayaan konsumen sehingga memunculkan niat untuk membeli di situs 

tersebut.  

Niat membeli merupakan keputusan yang mempelajari mengapa konsumen 

membeli suatu produk, pemasar akan mencari apa sebab – sebab seorang pelanggan 

untuk membeli pada suatu merek atau produk tertentu. Meningkatnya niat membeli 

akan membawa dampak yang positif terhadap penjualan produk di pasar 

(Wibisaputra, 2011). Qader dan Zainuddin (2011) menyatakan niat beli sebagai 



rencana seseorang untuk terlibat dalam beberapa tindakan dalam jangka waktu 

tertentu dan probabilitas bahwa konsumen akan melakukan suatu prilaku.   

Penelitian Ganguly (2010) yang menggunakan sampel di India dan Amerika 

Serikat menyatakan bahwa kualitas situs dan kepercayaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap niat beli pada online shopping di India, hal ini terjadi karena 

pasar internet di India baru berkembang. Konsumen di India tidak menggunakan 

internet secara terus menerus dibandingkan dengan konsumen di Amerika dan 

kepercayaan terhadap suatu situs di India sangatlah rendah.  Penelitian dilakukan 

oleh Gregg & Walczak (2010) mengemukakan penjual dengan kualitas website 

yang baik, meskipun tidak memiliki reputasi yang bagus, lebih dipercaya dibanding 

penjual dengan reputasi yang bagus, tetapi kualitas website tidak bagus.  

Berdasarkan acuan studi-studi terdahulu, maka penelitian ini membahas 

hubungan tiga variabel yaitu kualitas situs, kepercayaan, dan niat beli yang 

diaplikasikan bagi konsumen di Kota Denpasar untuk berbelanja secara online di 

situs ZALORA.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah pengaruh kualitas situs ZALORA terhadap niat 

konsumen di Kota Denpasar membeli produk-produk di situs 

ZALORA? 



2) Bagaimanakah pengaruh kualitas situs ZALORA terhadap 

kepercayaan konsumen di Kota Denpasar?  

3) Bagaimanakah pengaruh kepercayaan terhadap niat konsumen di 

Kota Denpasar membeli produk-produk di situs ZALORA?  

4) Bagaimanakah peran kepercayaan dalam memediasi pengaruh 

kualitas situs terhadap niat konsumen di Kota Denpasar untuk 

berbelanja di situs ZALORA? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas maka ditetapkan tujuan penelitian 

sebagai berikut. 

1) Untuk menjelaskan pengaruh kualitas situs ZALORA terhadap niat 

konsumen di Kota Denpasar membeli produk-produk di situs 

ZALORA. 

2) Untuk menjelaskan pengaruh kualitas situs ZALORA terhadap 

kepercayaan konsumen di Kota Denpasar 

3) Untuk menjelaskan pengaruh kepercayaan konsumen terhadap niat 

konsumen di Kota Denpasar membeli produk-produk di situs 

ZALORA. 

4) Untuk menjelaskan peran kepercayaan dalam memediasi pengaruh 

kualitas situs terhadap niat konsumen di Kota Denpasar untuk 

berbelanja di situs ZALORA 

 

 



1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh 

penulis saja melainkan memberikan manfaat terhadap elemen atau pihak-pihak 

yang terkait dalam penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Berikut merupakan manfaat dari penelitian yang dilakukan. 

1) Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menambah bukti empiris tentang studi yang 

membahas hubungan antara variabel kualitas situs web, kepercayaan, dan niat 

beli secara online. Penelitian ini juga diharapkan untuk menjadi acuan atau 

referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang yang terkait  

2) Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan bahan 

pertimbangan pengambilan keputusan bagi situs belanja ZALORA. Perusahaan 

dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan keberadaan kualitas situs, 

kepercayaan, serta minat calon konsumen untuk pembelian produk yang 

ditawarkan. Sehingga penelitian ini mampu memberikan hasil yang lebih baik 

pada perusahaan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang telah disusun secara sistematis dan 

terperinci sehingga mempermudah pembahasannya. Sistematika penulisan skripsi 

adalah :  

 



BAB I   : Pendahuluan 

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  : Kajian Pustaka dan Rumusan Hipotesis 

Memuat tentang tinjauan teoritis yang relevan dengan permasalahan 

yang dibahas. Teori-teori tersebut meliputi teori kualitas situs, 

kepercayaan dan niat beli secara online 

BAB III :  Metode Penelitian 

Menguraikan tentang desain penelitian, lokasi penelitian, objek 

penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis 

data, sumber data, populasi, sampel, metode penentuan sampel, 

metode pengumpulan data, pengujian instrumen penelitian, uji 

asumsi klasik dan teknik analisis data. 

BAB IV : Pembahasan Hasil Penelitian 

Memaparkan gambaran umum perusahaan yang diteliti dan hasil 

penelitian yang diperoleh setelah dianalisis dengan menggunakan 

metode analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

 

BAB V  : Simpulan dan Saran 

Bagian akhir dari laporan penelitian yang memberikan simpulan dari 

hasil pembahasan dan saran-saran yang sesuai dengan topik 

penelitian. 

 


