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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di zaman modern saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan sistem 

teknologi dan juga informasi memberikan pengaruh yang besar terhadap perilaku 

konsumen. Perilaku konsumen adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan proses 

pembelian barang/jasa dimana menjadi suatu dasar bagi konsumen untuk membuat 

keputusan pembelian. A.Yunita dan Haryanto (2012) dalam Latifah dan Retno 

(2018) menyampaikan bahwa perilaku konsumen memegang peranan penting 

dalam penentuan proses pengambilan keputusan. 

Menurut Sciffman dan Kanuk 2010 dalam Latifah dan Retno (2018), 

keputusan pembelian adalah pemilihan dari dua/lebih alternatif pilihan yang ada. 

Keputusan pembelian menjadi suatu hal yang penting diperhatikan karena hal ini 

tentu akan menjadi suatu pertimbangan bagaimana strategi pemasaran yang akan 

dilakukan oleh perusahaan. 

Di dunia maya mulai tahun 2014 sudah banyak aplikasi jejaring sosial seperti 

facebok, twitter dan lain sebagainya yang hanya untuk sekedar pemberian informasi 

atau hanya untuk mengunggah foto/video, namun saat ini sudah banyak lagi muncul 

media sosial yang lebih mempermudah seseorang untuk berkomunikasi bahkan 

untuk berbisnis.  

Bisnis online sudah banyak yang menjalankan mulai dari memanfaatkan 

media sosial hingga ke situ aplikasi jual beli online seperti Bukalapak, Lazada, 

Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. 
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Shopee merupakan wadah yang secara khusus disesuaikan untuk kebutuhan 

pasar Asia Tenggara, yang menyediakan pengalaman belanja online yang mudah, 

aman, dan fleksibel untuk para pelanggan melalui sistem pembayaran dan 

dukungan sistem logistik yang kuat. Shopee, bagian dari Sea Company, pertama 

kali diperkenalkan di Singapura pada tahun 2015, dan telah memperluas 

jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. 

Walaupun Shopee masih dalam kategori aplikasi baru, namun sudah mampu 

mencuri banyak pelanggan, baik penjual maupun pembeli, karena banyak 

keuntungan-keuntangan yang bisa didapatkan oleh penjual yang menjual barangnya 

di akun Shopee, konsumen pun banyak yang beralih ke shopee karena banyak 

promo-promo, flash sale, review yang bagus, pilihan penjual banyak dan undian 

yang disediakan bermacam-macam seperti goyang Shopee, kuis Shopee dan lain-

lain yang berhadiah jutaan rupiah. Hal ini membuat banyak konsumen yang 

mengunjungi akun Shopee, dan ini membuat banyak orang yang semakin suka 

dengan Shopee karena tingkat kepuasan yang diberikan sangat maksimal sehingga 

banyak pebisnis online shop yang menggunakan apilkasi Shopee untuk menjual 

produknya. Selain itu dalam memikat hati banyak konsumen Shopee juga sering 

mengadakan event-event di televesi yang bisa tambah lebih dikenal oleh banyak 

orang.  

Shopee tidak tanggung-tanggung dalam melakukan event untuk 

meningkatkan kepuasan konsumen, bulan November 2018 lalu banyak orang yang 

mampu terhipnotis dengan Shopee karena berhasil menghadirkan girl band asal 

korea yang sedang naik daun yakni Blackpink yang banyak digemari oleh kalangan 



3 
 

 
 

remaja. Dan terbukti hal ini mampu menarik banyak konsumen yang semakin 

penasaran dengan Shopee. Seperti pada gambar berikut ini : 

Gambar 1.1         

Data 10 e-commerce di Indonesia                                                                                          

 

Sumber :iprice, 2018 

Shopee juga masuk dalam kategori 5 besar e-commerce yang paling banyak 

di kunjungi. Hal ini mampu membuktikan bahwa banyak konsumen yang ingin 

mengunjungi atau pun melakukan pembelian. Shopee juga memiliki banyak 

pesaing karena posisi nomor satu masih dipegang oleh Lazada. Berikut adalah data 

10 apilkasi e-commerce yang paling banyak dikunjungi. 
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Gambar 1.2 

10 e-commerce yang paling banyak dikunjungi. 

 

Gambar 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :iprice, 2017 

Meski dari segi trafik Shopee masih harus puas berada di posisi kelima, 

namun e-commerce besutan Chris Feng ini sanggup mendominasi aplikasi mobile 

dengan mempertahankan posisinya di ranking pertama sebagai aplikasi belanja 

terpopuler di platform Android dan iOS. 

Bisnis online sama seperti bisnis yang kita temui sehari-hari, hanya saja 

dalam bisnis online ini dalam kegiatannya menggunakan media internet dan 

dilakukan secara online. Karena saat ini hampir semua orang mulai dari anak-anak 

hingga orang tua sudah mempunyai gadget adroid, dan semakin banyak nya 

kebutuhan orang dengan kesibukan yang dimiliki maka bisnis online ini semakin 
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banyak dicari oleh banyak orang yang bisa berbelanja dengan waktu yang singkat 

dan dimanapun tempat berada. 

Untuk dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan, shopee perlu 

meningkatkan kepercayaan, karena kepercayaan dalam berbelanja online sangat 

diperlukan mengingat saat ini sudah banyak situs yang dengan mudah menarik 

perhatian konsumen, maka perusahan harus bisa meningkatkan kepercayaan 

konsumen, karena kepercayaan merupakan salahsatu faktor kunci konsumen untuk 

melakukan kegiatan jual beli secara online (Koufaris dan Hampton-Sosa, 2004:61) 

dalam Nur Laili (2018). Kepercayaan berperan penting dalam proses pembelian 

secara online. Terkait dengan adanya penipuan online maka, pemilik online shop 

harus memperhatikan kualitas layanan, kepercayaan, dari segi proses untuk 

meperkecil tingkat persepsi risiko pelanggan.  

Melalui belanja lewat internet dan jejaring sosial seorang pembeli bisa 

melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak ia belanjakan pada situs 

website, blog, atau jejaring sosial yang digunakan pebisnis untuk memasarkan 

produknya.  Biasanya online shop bermodalkan foto-foto mengenai produk atau 

jasa yang dimiliki, hal ini mempermudah konsumen dalam memilih produk atau 

jasa yang ia inginkan tanpa biaya dan batasan waktu. 

Berbelanja dengan memanfaatkan teknologi sering disebut dengan 

berbelanja daring.  Kegiatan belanja daring ini merupakan bentuk komunikasi yang 

tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan dapat 

dilakukan secara terpisah dari dan ke seluruh dunia melalui media notebook, 
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komputer, ataupun handphone. Daring adalah segala sesuatu yang berhubungan 

dengan teknologi dan internet. 

Dewasa ini, banyak konsumen yang lebih tertarik untuk berbelanja pada 

online shop daripada berbelanja secara offline (langsung ke toko). Seorang pembeli 

dapat berbelanja pada toko online pada waktu luang yang ia miliki, tanpa 

memperhatikan tempat karena konsumen dapat memesan produk tersebut dimana 

pun ia berada dan tanpa mengeluarkan biaya misalnya biaya transportasi.  Pembeli 

dapat mengeklik foto barang yang diinginkan setelah itu pembeli dibawa kepada 

jendela yang menampilkan tata cara pembayaran yang disepakati dan kemudian 

setelah nominal uang ditransfer, maka penjual akan mengirim barang melalui jasa 

ekspedisi (jika pengiriman masih cukup dekat) misalnya POS, JNE, TIKI dan 

sebagainya.  

Dalam berbelanja online persepsi risiko juga sering dikhawatirkan oleh 

pengunjung situs apilkasi online karena semakin kecil risiko maka semakin bisa 

menguatkan kepercayaan konsumen begitupun sebaliknya  untuk melaksanakan 

keputusan pembelian  belanja online. Pemasaran produk di internet menembus 

berbagai rintangan, batas bangsa, dan tanpa aturan-aturan yang baku.  Pemasaran 

di internet sama dengan direct marketing karena konsumen dapat berhubungan 

langsung dengan penjual, walaupun penjualnya berada di luar negeri. 

Pengalaman pembeli sebelumnya melalui penyampaian informasi 

menggunakan internet atau disebut dengan E-WOM juga menjadi sarana penting 

bagi konsumen untuk mendapatkan informasi tentang kualitas produk dan kualitas 

produk dan kualitas pelayanan serta semakin tinggi E-WOM yang dilakukan oleh 
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perusahaan terhadap konsumen maka akan menciptakan minat beli yang akan 

semakin tinggi (Chevalier dan Mayzlyn, 2006) dalam Donni Juni P.(2016). 

E-WOM merupakan pernyataan positif atau negatif yang dibuat oleh 

pelanggan potensial, pelanggan actual dan mantan pelanggan tentang produk atau 

perusahaan melalui internet. Goldsmith (2008) dalam Donni Juni P.(2016) 

menyatakan bahwa E-WOM merupakan komunikasi sosial dalam internet dimana 

penjelajah web saling mengirimkan maupun menerima informasi terkait dengan 

produk secara  online. 

Saat ini banyak konsumen yang ingin membeli terpengaruh dengan 

omongan ataupun ulasan dari pembeli sebelumnya atau bisa disebut juga dengan 

online customer review. Ulasan tersebut mampu memperkuat kepercayaan 

konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Ditambah lagi dengan adanya 

ulasan pembeli sebelumnya yang mencantumkan gambar dan kriteria produk 

sebagai ulasan pengalaman, ataupun rating yang diberikan kepada toko online juga 

mapat menjadi pertimbangan keputusan pembelian secara online. 

Selain adanya E-WOM, perusahaan juga perlu memperhatikan faktor 

customer review untuk memperkuat kepercayaan konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian di online. Online Customer Review (OCR) adalah ulasan yang 

diberikan oleh konsumen terkait dengan informasi dari evaluasi suatu produk 

tentang berbagai macam aspek, dengan adanya informasi ini konsumen bisa 

mendapatkan kualitas dari produk yang dicari dari ulasan dan pengalaman yang 

ditulis oleh konsumen yang telah membeli produk dari penjualan online (Mo et 

al.,2015) dalam Zakky, Moh. Rifqi dan Septi (2017). Konsumen biasanya mencari 
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informasi yang berkualitas saat memutuskan membeli produk. Dengan peningkatan 

popularitas dari internet, online customer review menjadi sumber penting yang 

dilakukan oleh konsumen untuk mencari tahu kualitas dari suatu produk (Zhu, 

2010) dalam Zakky, Moh. Rifqi dan Septi (2017). 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Rivan dan Maya (2015) penelitian 

tersebut menunjukkan hasil bahwa kepercayaan dan E-WOM memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan pembelian online. Berbeda dengan hasil 

penellitian dari Isnain dan Guruh (2014) bahwa faktor kepercayaan tidak 

berpengaruh signifkan terhadap keputusan pembelian, dan penelitian dari Keles 

Paulus dan Farlane (2016) ada faktor E-WOM yang tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian online. 

Penelitian yang dilakukan oleh Isnain dan Guruh (2014) menunjukkan 

bahwa persepsi risiko memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian online, sedangkan penelitian dari Nia Budi dkk (2018) menunjukkan 

bahwa persepsi risiko tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

keputusan pembelian online. Nur Laili Hidayati (2018) menunjukan hasil penelitian 

bahwa online consumer reviews berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian online, sedangkan penelitian dari Sung Ho , Soon yong  dan Lee Kyeong 

(2015) menunjukkan bahwa online customer review tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian online. 

Untuk mempermudah penelitian, penulis melakukan penelitian pada 

konsumen yang berada di Kabupaten Kudus sebagai konsumen di apilkasi belanja 

online shopee. Terkait dengan latar belakang permasalahan fenomena bisnis dan 
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research gap diatas, maka dalam skripsi ini penulis mangambil judul penelitian 

mengenai Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Risiko, Electronic Word of Mouth, 

Dan Online Costumer Review Terhadap Keputusan Pembelian Online (Studi 

Kasus Pada Konsumen Shopee di Kota Kudus). 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Variabel independen yang terdiri dari kepercayaan, persepsi risiko, E-

WOM, dan online costumer review adapun variabel dependen adalah 

keputusan pembelian. 

1.2.2 Penelitian mengambil obyek pada aplikasi belanja online Shopee. 

1.2.3 Responden pada penelitian ini yaitu konsumen yang pernah mengunjungi 

situs belanja online di apilkasi Shopee di Kabupaten Kudus. 

1.3 Perumusan Masalah 

Semakin banyaknya persaingan bisnis online saat ini yang semakin ketat 

dan banyak aplikasi belanja online yang bermunculan menjadi suatu tantangan bagi 

situs belanja onlineshop. Shopee perlu meningkatkan kepercayaan baik untuk 

pelanggan maupun penjual, mengurangi tingkat risiko, dan mempertahankan rating 

maupun ulasan yang bersifat positif agar tetap mempertahankan eksistensinya dan 

menjadi apilkasi situs belanja online yang paling diminati banyak konsumen. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan dapat diambil perumusan 

masalah sebagai berikut : 

a. Kepercayaan yang disediakan harus mampu merangsang konsumen agar 

selalu percaya dengan apilkasi belanja online Shopee dibanding dengan 
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apilkasi belanja online yang lain yaitu seperti Lazada, Bukalapak, 

Tokopedia dll. 

b. Persepsi risiko yang ada harus diminimalisir agar konsumen tidak ada rasa 

takut ataupun ragu-ragu dalam melakukan keputusan belanja online di 

Shopee. 

c. E-WOM  harus disediakan dengan adanya informasi yang positif yang 

mampu menjadi faktor pendukung oleh konsumen. 

d. Online costumer review  yakni ulasan atau respon pembeli terdahulu harus 

dijaga dengan meningkatkan rating yang semakin meningkat. 

Perumusan masalah tersebut dapat dirumuskan menjadi butir-butir 

pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Bagaimana pengaruh kepercayaan terhadap keputusan pembelian online 

pada konsumen Shopee di Kabupaten Kudus? 

1.3.2 Bagaimana pengaruh persepsi risiko terhadap keputusan pembelian online 

pada konsumen Shopee di Kabupaten Kudus? 

1.3.3 Bagaimana pengaruh E-WOM terhadap keputusan pembelian online pada 

konsumen Shopee di Kabupaten Kudus? 

1.3.4 Bagaimana pengaruh online customer review terhadap keputusan pembelian 

online pada konsumen Shopee di Kabupaten Kudus? 

1.3.5 Bagaimana pengaruh kepercayaan, persepsi risiko, E-WOM, dan online 

customer review terhadap keputusan pembelian online pada konsumen 

Shopee di Kabupaten Kudus? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1.4.1 Menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap keputusan pembelian online 

pada konsumen Shopee di Kabupaten Kudus. 

1.4.2 Menganalisis pengaruh persepsi risiko terhadap keputusan pembelian online 

pada konsumen Shopee di Kabupaten Kudus. 

1.4.3 Menganalisis pengaruh E-WOM terhadap keputusan pembelian online pada 

konsumen Shopee di Kabupaten Kudus. 

1.4.4 Menganalisis pengaruh online customer review terhadap keputusan 

pembelian online pada konsumen Shopee di Kabupaten Kudus. 

1.4.5 Menganalisis pengaruh kepercayaan, persepsi risiko, E-WOM, dan online 

customer review terhadap keputusan pembelian online pada konsumen 

Shopee di Kabupaten Kudus. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Melalui penelitian ini penulis berharap akan diperoleh manfaat sebagai 

berikut : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1. Bagi peneliti 

Penulisan penelitian ini dibuat dan digunakan sebagai sarana untuk 

menambah ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan informasi secara teoritis 

mengenai kepercayaan, persepsi risiko, E-WOM, dan online costumer 

review terhadap keputusan pembelian online.  
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2. Bagi peneliti selanjutnya  

  Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana yang dapat memberikan 

ilmu tambahan dan informasi tambahan mengenai kepercayaan, persepsi 

risiko, E-WOM, dan online costumer review terhadap keputusan 

pembelian online, dan juga dapat dijadikan sebagai tambahan refrensi 

bagi peneliti-peneliti selanjutnya di masa yang akan datang. 

1.5.2 Manfaat Praktis. 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk 

mempertimbangkan dan mengembangkan konsumen dalam pengampilan 

keputusan pembelian di apilkasi online. 

2. Bagi konsumen 

Penelitian ini memberikan informasi dan pengalaman menganai faktor-

faktor yang sering ditemui dalam apilkasi belanja online sehingga dapat 

melakukan keputusan pembelian online sesuai dengan yang diharapkan. 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 
 

 


