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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era sekarang  sangat maju media elektronik menjadi salah satu media 

andalan untuk melalukan segala kegiatan komunikasi dan bisnis bagi masyarakat. 

Di mana penggunaan media elektronik sangatlah membantu serta meringankan 

pekerjaan. Adanya teknologi informasi yang terkoneksi dengan jaringan internet 

memberikan peluang dalam memasarkan produk atau jasa dan digunakan pula 

sebagai cara untuk meningkatkan dan memperbaiki operasi bisnis penggunanya, 

dimana teknologi memungkinkan perusahaan untuk menjangkau konsumen. 

Sehingga banyak bermunculan berbagai perusahan yang berusaha menciptakan 

berbagai produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

Banyaknya pengguna internet di Indonesia dimanfaatkan berbagai pihak 

sebagai peluang untuk menjalankan usaha secara online. E-commerce adalah 

sebuah konsep yang menggambarkan suatu proses pembelian & penjualan atau 

pertukaran produk, jasa, & informasi melalui jaringan-jaringan komputer 

termasuk internet (Turban, King, Lee, Liang, & Turban, 2012:38). 

Penggunaan layanan jasa berupa e-commerce yang dapat dinikimati oleh 

konsumen maupun perusahaan sendiri maka segala layanan yang diinginkan oleh 

para konsumen dapat segera ditindaklanjuti secepat mungkin, sehingga 

perusahaan tersebut akan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para 

konsumen. Selama ini juga konsumen yang ingin membeli produk diharuskan 

untuk mendatangi tempat penjual produk dan hal tersebut sangat tidak efisien bagi 
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para konsumen yang memiliki kesibukan yang sangat padat. Dengan adanya 

layanan e-commerce maka konsumen dapat mengakses serta melakukan 

pemesanan produk dari berbagai tempat dengan mudah. 

Dilansir dari Liputan6.com, data yang di keluarkan oleh Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan jumlah pengguna 

internet di negeri ini pada 2017 sebanyak 143,26 juta dan sebagian besarnya ialah 

penduduk dalam rentang usia 13-18 tahun. “Penetrasi penggunaan internet pada 

anak muda tinggi, mencapai 75,50%,” kata Sekretaris Jenderal APJII Henri 

Kasyfi Soemartono. Sebagai gambaran, penduduk Indonesia tahun lalu tercatat 

berjumlah 262 juta jiwa. 

Dilansir melalui Liputan6.com, Potensi ekonomi digital melalui bisnis e-

Commerce memlikiki peluang untuk berkembang di Indonesia, khususnya di Jawa 

Barat. Dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 250 juta jiwa, Indonesia 

dituntut untuk menjadi pelaku bisnis ekonomi digital di kancah dunia. Apalagi, 

data e-Marketer menyebutkan jumlah pengguna internet di Indonesia setiap tahun 

terus bertambah. Pada 2013, jumlah pengguna internet tercatat 72,8 juta, yang 

kemudian naik menjadi 102,8 juta di 2016. Di 2017, pengguna internet Indonesia 

diprediksi mencapai 112,6 juta. 

Permasalahan dalam pembelian online  dilihat dari semakin banyak orang 

yang menggunakan layanan internet semakin banyak juga konsumen terlibat 

dalam pembelian online termasuk tuntutan dalam berbelanja kebutuhan dan juga 

kemudahan, Persepsi Keamanan serta jangkauan yang luas di berikan bisnis 

online di bandingkan dengan toko offline. Harga  terjangkau dapat menigkatkan 
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daya tarik konsumen untuk membeli produk serta Keragaman Produk, pilihan 

produk yang banyak dan beragam memudahkan konsumen untuk membeli 

produk. 

Saat ini yang sedang berkembang pesat di Indonesia adalah jenis 

marketplace yaitu tempat dimana penjual bisa membuat akun dan menjajakan 

barang dagangannya pada e-commerce tersebut. Salah satu yang popular dan 

marak di gunakan di Indonesia adalah Lazada. Lazada adalah perusahaan e-

commerce swasta Singapura yang didirikan oleh Rocket Internet pada tahun 2011. 

Lazada beralamat Plaza Agro Lt. 8-9, Jl H.R.Rasuna Said Kav. X-2 No.1, Kota 

Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Lazada merupakan salah satu toko online yang ada 

di Indonesia. Lazada berdiri sejak tahun 2012 dan masih berkembang sampai 

sekarang. Jika dibandingkan dengan toko online sejenis, Lazada merupakan toko 

online berbasis B2C (business to consumer) yang paling laris saat ini. 

Lazada.co.id merupakan bagian dari Lazada Group yang menjadi tujuan 

belanja online di Asia Tenggara. Lazada Group beroperasi di Indonesia, Malaysia, 

Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Lazada.co.id merupakan anak 

perusahaan dari Rocket Internet asal Jerman, yang sukses menciptakan banyak 

produk online inovatif di dunia. 

Dalam kurun waktu satu tahun, Lazada.co.id kini telah menjadi toko online 

terbesar di Indonesia. Wajar bila banyak yang menjuluki Lazada.co.id sebagai 

“The Fastest Growing e-commerce in Indonesia”. Tentunya untuk menjadi besar 

seperti saat ini, Lazada mempunyai kiat khusus untuk menarik bahkan 

mempertahankan konsumen yang sudah ada. Lazada harus bisa memuaskan 
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konsumen dari pertama kali membuka web toko Lazada hingga pelanggan 

menerima produk yang dibeli. 

Lazada sekarang menjadi marketplace urutan teratas  paling banyak diakses 

oleh pengguna internet melalui smartphone, namun pada kuartal tiga tahun 2018 

lazada mengalami penurunan menjadi marketplace peringkat keempat. Terbukti 

kebenarannya melalui data yang diunggah beberapa sumber terpercaya termasuk 

iprice.com dimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

Sumber : iprice.com 

Gambar 1.1 

Peringkat marketplace pada Q1-Q4 

 

Lazada berada diperingkat empat sebagai toko online yang populer di 

Indonesia. Rata-rata pengunjungnya 36 juta pengunjung (visitor) per bulan ke 

toko online milik Alibaba Grup ini. Lazada memiliki 1.129 karyawan. 
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Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen menunjukkan hasi yang berbeda yaitu dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Atik Nisaul Kamilah (2017) dengan judul Pengaruh 

Kepercayaan, Kemudahan, Keragaman Produk Dan Gaya Hidup Terhadap 

Keputusan Pembelian Hijab Merek Hijab Pricess dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Variabel kepercayaan, kemudahan, keragaman produk, gaya 

hidup berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian hijab 

princess. 

Sedangakan penelitian yang dilakukan oleh Wike Warayuannti (2015) 

dengan judul penelitian The Influence Of Lifestyles And Consumers Attitudes On 

Product Purchasing Decision Via Online Shopping In Indonesia menyatakan 

bahwa gaya hidup dan sikap konsumen memiliki pengaruh terhadap keputusan 

pembelian sebesar 20,7% dan sisanya 79,3% dipengaruhi oleh variabel lain. 

Penelitian yang dilakuakan oleh Sfenrianto, Wang Gunawan (2018) dengan 

judul pelelitian The Use Of Quality, Security And Trust Factors To Improve The 

Online Purchase Decision menyatakan bahwa keamanan tidak berpengaruh 

signifikan dalam keputusan pembelian. 

Sedangakan dalam penelitian yang dilakukan  Fransiska Vania Sudjatmika 

(2017) Pengaruh Harga, Ulasan Produk, Kemudahan, Dan Keamanan Terhadap 

Keputusan Pembelian Secara Online Di Tokopedia.Com dengan hasil penelitian 

bahwa harga dan ulasan produk tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

secara online di Tokopedia.com, sedangkan kemudahan dan keamanan 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 



6 

 

 
 

Menutut penelitian Dita Amanah, Dedy Ansari Harahao, Dini Lisnawati , 

(2017) Exploring Online Purchase Decision Among University Students in 

Indonesia hasil penelitian menunjukan bahwa Kualitas layanan sebagian dan 

keragaman produk memiliki pengaruh yang signifikan, sementara harga memiliki 

efek yang rendah pada keputusan pembelian online.  

Berdasarkan fenomena dan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian untuk mengetahui pentingnya Gaya hidup, Persepsi 

Keamanan, Kemudahan Bertransaksi, Harga  serta Keragaman Produk, 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen maka perlu dilakukan penelitian 

terkait faktor-faktor apa saja  yang mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen secara online, oleh karena itu peneliti tertarik untuk menguji pengaruh 

yang terjadi antar variable dengan judul ANALISIS PENGARUH GAYA 

HIDUP, PERSEPSI KEAMANAN, KEMUDAHAN BERTRANSAKSI, 

HARGA SERTA KERAGAMAN PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN KONSUMEN LAZADA MOBILE MARKETPLACE DI 

KUDUS. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Mengingat begitu banyaknya permasalahan yang harus diatasi, agar 

penelitian ini dapat fokus membahas lebih tuntas dan dapat mencapai sasaran 

yang diharapkan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Berdasarkan 

identifikasi masalah yang ada, penelitian ini lebih memfokuskan pada 

permasalahan, maka dari itu peneliti terfokus pada lima faktor penting dalam 
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dunia e-commerce yaitu Gaya hidup, Persepsi Keamanan,Kemudahan 

Bertransaksi, harga serta Keragaman Produk, karena kelima factor tersebut 

banyak di keluhkan konsumen pada situs Lazada. Studi akan dilakukan pada para 

pengguna Lazada Mobile Marketplace di Kabupaten Kudus. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam pembelian online dapat dilihat apabila semakin banyak 

orang yang menggunakan layanan internet maka semakin banyak pula gaya hidup 

konsumen terlibat dalam pembelian online di Lazada termasuk keinginan untuk 

berbelanja kebutuhan dan juga kemudahan yang dipeoleh dalam pembelian online 

di Lazada, Persepsi Keamanan yang berhubungan dentgan privasi konsumen dan 

kekhawatiran konsumen menjadi korban penipuan belanja online di Lazada, 

kemudahan yang diberikan Lazada jangkauan luas yang  diberikan bisnis online 

dibandingkan toko offline. Harga yang terjangkau dapat menigkatkan daya tarik 

konsumen untuk membeli produk namaun pada masih ada tanggapan konsumen 

dari aplikasi play store barang yang diterima tidak dalam kondisi yang baik begitu 

juga dengan Keragaman Produk banyaknya pilihan produk yang diberikan oleh 

Lazada memudahkan konsumen untuk membeli produk namun barang yang 

diterima tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan. 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1) Apakah Gaya Hidup berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Lazada Mobile Marketplace di Kudus ? 
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2) Apakah Persepsi Keamanan berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen Lazada Mobile Marketplace di Kudus ? 

3) Apakah Kemudahan Bertransaksi berpengaruh signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen Lazada Mobile Marketplace di Kudus ? 

4) Apakah Harga berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Lazada Mobile Marketplace di Kudus ? 

5) Apakah Keragaman Produk berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen Lazada Mobile Marketplace di Kudus ? 

6) Apakah Gaya Hidup, Persepsi, Keamanan, Kemudahan Bertransaksi, Harga. 

Keragaman Produk  secara berganda berpengaruh terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen Lazada Mobile Marketplace di Kudus? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan di atas, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh Gaya Hidup terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Lazada Mobile Marketplace di Kudus. 

2. Untuk menguji pengaruh Persepsi Keamanan terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen Lazada Mobile Marketplace di Kudus. 

3. Untuk menguji pengaruh Kemudahan bertransaksi terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen Lazada Mobile Marketplace di Kudus. 

4. Untuk menguji pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 

Lazada Mobile Marketplace di Kudus. 
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5. Untuk menguji pengaruh Keragaman Produk terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Lazada Mobile Marketplace di Kudus. 

6. Untuk menguji apakah ada pengaruh Gaya hidup, Persepsi 

Keamanan,Kemudahan Bertransaksi, Harga  serta Keragaman Produk, 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen Lazada Mobile Marketplace 

di Kudus secara berganda. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Penulis 

 Sebagai media untuk menguji kemampuan penulis dalam 

mengimplementasikan ilmu yang diperoleh sesuai dengan studi manajemen 

pemasaran. 

2. Bagi Praktisi 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai faktor 

faktor yang memengaruhi keputusan pembelian online dan menjadi 

referensi bagi pebisnis online dalam memahami konsumen sehingga dapat 

menetapkan langkah-langkah kebijakan manajerial yang berhubungan 

dengan bisnis online dengan tepat dalam rangka mempertahankan 

pelanggan dan memperluas pangsa pasar. 
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3. Bagi Akademisi 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada akademisi 

yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam melakukan 

penelitian selanjutnya. 

  


