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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara berkembang dengan tingkat penduduk 

yang tinggi, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan bisnis yang signifikan, 

terlebih lagi setelah memasuki era globalisasi dimana masing – masing negara 

saling bersaing secara ketat. Persaingan itu muncul seiring dengan 

berkembangnya teknologi yang semakin maju dan canggih, yang membuat 

perubahan dalam berbagai aspek dalam kehidupan khususnya dalam dunia bisnis.  

Tekonologi komunikasi dalam era milenial khususnya internet sudah 

menjadi kebutuhan bagi sebagian kalangan. Internet tidak hanya digunakan untuk 

mencari informasi saja, tetapi dalam dunia bisnis internet dapat digunakan sebagai 

media atau sarana untuk melakukan transaksi perdagangan dengan marketplace 

yang baru dan jaringan bisnis yang luas tidak terbatas waktu dan tempat. 

Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementrian Komunikasi dan 

Informasi jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018 yaitu sebanyak 

123 juta jiwa (www.kominfo.go.id).  

 Pengguna internet yang semakin meningkat setiap tahun khususnya di 

Indonesia serta perkembangan marketplace yang semakin banyak seiring dengan 

perubahan dunia bisnis karena adanya pengaruh dari internet. Di Indonesia 

marketplace seperti E-commerce bertumbuh semakin pesat, dapat dilihat dari data 

hari belanja online nasional atau HARBOLNAS yang diperingati 1 tahun sekali

http://www.kominfo.go.id/
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khususnya di Indonesia pada tanggal 12 Desember, pada HARBOLNAS tahun 

2018 menunjukkan data bahwa transaksi pada hari belanja online nasional 

mencapai Rp 6,8 triliun, jika dibanding dengan tahun 2017 transaksi 

HARBOLNAS ditahun 2018 naik sekitar Rp 2,1 triliun (www.inet.detik.com). 

 Menurut Kotler dan Keller (2009: 132) Pada era saat ini perusahaan harus 

mampu mengimplementasikan E-Business dengan baik, seperti penggunaan alat 

dan kerangka dasar elektronik untuk melaksanakan bisnis perusahaan. Dengan 

adanya E-Business membawa dampak yang luar biasa dalam hal revolusi bisnis di 

dunia, dengan adanya E-Business membuat bisnis menjadi efektif dan efisien dari 

pemanfaatan perkembangan teknologi internet. 

 Menurut Kotler dan Keller (2009: 132) E-commerce dapat diartikan bahwa 

perusahaan atau situs menawarkan untuk bertransaksi atau menfasilitasi penjual 

produk dan jasa secara online. Manfaat dari E-Business membawa dampak yang 

sangat banyak terhadap perkembangan E-commerce seperti diatas bahwa 

disebutkan akan menimbulkan dampak yang baik yaitu meningkatnya keefektifan 

dan efisiensi saat berbelanja. Efektif yang dimaksud yaitu salah satunya 

menghemat waktu untuk berbelanja, sedangkan efisien yaitu menghemat 

pengeluaran uang dalam membeli karena pelanggan bisa memilih barang yang 

murah di berbagai toko yang ada di E-commerce tersebut. 

 Melalui E-commerce perusahaan atau pelaku bisnis dapat menjangkau 

dapat menjangkau semua pelanggan yang ada di dunia, sekarang sudah banyak 

bermunculan online shop ataupun perusahaan-perusahaan yang menjual berbagai 
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macam barang melalui media E-commerce dengan sarana website tanpa harus 

bersusah payah untuk pergi ke lokasi toko tersebut. 

Seiring berjalannya waktu kehidupan manusia, membuat kebutuhan hidup 

manusia dalam memenuhi kehidupan sehari-hari semakin besar, semakin 

meningkat dan barang kebutuhan yang dibutuhan semakin kompleks.  

E-commerce juga sering disebut sebagai pemasaran internet, web marketing, 

online marketing, E-marketing (Hermawan, 2012: 206). Pada awalnya E-

commerce muncul pada tahun 1990-an dengan adanya inisiatif untuk mengubah 

paradigma transaksi jual beli dan pembayaran dari cara konvensional ke dalam 

bentuk digital elektronik berbasis internet. Manfaat dari E-commerce membantu 

pengguna komputer atau smartphone baik pelaku bisnis maupun konsumen 

tingkat akhir dalam melakukan jual beli barang dan jasa secara tepat, cepat dan 

mudah dengan berbasis internet. Hanya dengan koneksi internet dan 

komputer/smartphone yang terhubung dapat digunakan untuk kegiatan jual beli 

dan transaksi dapat langsung terjadi antara pengguna dan pembeli tanpa perlu 

tatap muka dan bertemu secara langsung (Resa Nurlaela A, 2018). 

 E-commerce sekarang sangat berkembang pesat dalam penelitian ini 

penulis memilih salah satu E-commerce yang merupakan situs belanja online yang 

menawarkan macam jenis produk yang sangat lengkap mulai dari elektronik, buku, 

mainan anak dan perlengkapan bayi, alat kesehatan, produk kecantikan, peralatan 

rumah tangga hingga perlengkapan traveling dan olahraga 

(www.wikipedia.org/wiki/Lazada_Indonesia). E-commerce itu adalah Lazada, 

model bisnis Lazada merupakan toko online jenis business to customer (B2C), 
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Lazada memiliki stok sendiri dan menjualnya secara online pada pembeli 

(www.tirto.id). Maraknya berbagai perusahaan yang bergerak pada E-commerce 

di Indonesia maka akan membuat suatu fenomena bisnis yang terjadi yaitu 

masyarakat akan semakin kritis dalam memilih E-commerce/situs web penjualan 

online untuk membeli sesuatu barang. Di online marketing Lazada konsumen 

dapat membeli berbagaimacam barang seperti diatas dengan menggunakan 

komputer dan smartphone yang terhubung dengan internet, pembelian 

menggunakan media komputer menggunakan situs lazada.co.id sedangkan di 

smartphone menggunakan aplikasi Lazada. Data berikut menunjukkan fenomena 

bisnis yang terjadi pada Lazada dari kuartal kempat tahun 2017 hingga kuartal 

keempat tahun 2018. 

Tabel 1.1 

Data Pengunjung E-commerce 

Kuartal kempat 2017 (Novermber 2017- Januari 2018) 

Peringkat 
Perusahaan 

E-commerce 

Pengunjung 

Website 

Bulanan 

Pengunjung Sosial Media 

Twitter Instagram Facebook 

1 Lazada 131.848.000 332.000 506.000 21.434.000 

2 Tokopedia 115.270.000 155.000 333.000 4.635.000 

3 Bukalapak 80.089.000 128.000 233.000 1.949.000 

4 Blibli 52.464.000 469.000 149.000 6.805.000 

5 Shopee 27.879.000 26.3000 587.000 7.243.000 

Sumber: iprice.co.id/insights/mapofecommerce/ 

Dilihat dari tabel 1.1 dapat diketahui pada kuarta keempat 2017, Lazada 

menempat peringkat pertama E-Commerce di Indonesia, dengan jumlah 

http://www.tirto.id/
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pengunjung website perbulan sebesar 131.848.000, dan jumlah pengunjung sosial 

media Twitter sebesar 332.000, Instagram 506.000, serta Facebook 21.434.000. 

Tabel 1.2 

Data Pengunjung E-commerce 

Kuartal pertama 2018 (Februari – April 2018) 

Peringkat 
Perusahaan 

E-commerce 

Pengunjung 

Website 

Bulanan 

Pengunjung Sosial Media 

Twitter Instagram Facebook 

1 Lazada 117.572.100 345.100 556.200 22.768.300 

2 Tokopedia 117.297.000 161.600 391.500 5.080.900 

3 Bukalapak 93.589.900 131.200 258.100 2.020.800 

4 Blibli 45.940.100 470.200 167.600 7.344.000 

5 Shopee 34.510.800 29.000 712.700 9.022.400 

Sumber: iprice.co.id/insights/mapofecommerce/  

Dilihat dari tabel 1.2 dapat diketahui pada kuarta pertama 2018, Lazada masih 

menempat peringkat pertama E-Commerce di Indonesia, dengan jumlah 

pengunjung website perbulan yang mengalami penutunan menjadi sebesar 

117.572.100, dan jumlah pengunjung sosial media mengalami kenaikan Twitter 

sebesar 345.100, Instagram 556.200, serta Facebook 22.768.300. 
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Tabel 1.3 

Data Pengunjung E-commerce 

Kuartal kedua 2018 (Mei – Juli 2018) 

Peringkat 
Perusahaan 

E-commerce 

Pengunjung 

Website 

Bulanan 

Pengunjung Sosial Media 

Twitter Instagram Facebook 

1 Tokopedia 111.484.100 170.100 708.400 5.591.000 

2 Bukalapak 85.138.900 136.500 307.700 2.229.100 

3 Lazada 49.990.700 363.600 692.100 25.247.800 

4 Shopee 30.843.400 33.100 889.900 11.392.800 

5 Blibli 29.044.100 474.700 239.400 7.781.900 

Sumber: iprice.co.id/insights/mapofecommerce/ 

Dilihat dari tabel 1.3 dapat diketahui pada kuarta kedua 2018, Lazada 

mengalami penuruan peringkat menjadi peringkat ketiga E-Commerce di 

Indonesia, dengan jumlah pengunjung website perbulan yang mengalami 

penutunan menjadi sebesar 49.990.700, dan jumlah pengunjung sosial media 

mengalami kenaikan Twitter sebesar 363.600, Instagram 692.100, serta Facebook 

25.247.800. 
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Tabel 1.4 

Data Pengunjung E-commerce 

Kuartal ketiga 2018 (Agustus – Oktober 2018) 

Peringkat 
Perusahaan 

E-commerce 

Pengunjung 

Website 

Bulanan 

Pengunjung Sosial Media 

Twitter Instagram Facebook 

1 Tokopedia 153.639.700 174.300 903.260 5.892.100 

2 Bukalapak 95.932.100 139.150 365.480 2.377.600 

3 Shopee 38.882.000 41.120 1.101.070 13.246.900 

4 Lazada 36.405.200 361.530 803.360 27.220.200 

5 Blibli 31.303.500 473.710 339.970 7.956.800 

Sumber: iprice.co.id/insights/mapofecommerce/ 

Dilihat dari tabel 1.4 dapat diketahui pada kuartal ketiga 2018, Lazada 

mengalami penuruan peringkat kembali menjadi peringkat keempat E-Commerce 

di Indonesia, dengan jumlah pengunjung website perbulan yang mengalami 

penutunan menjadi sebesar 36.405.200, dan jumlah pengunjung sosial media 

Twitter mengalami penurunan sebesar 361.530, Instagram mengalami kenaikan  

sebesar 803.360, serta Facebook 27.220.200. 
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Tabel 1.5 

Data Pengunjung E-commerce 

Kuartal keempat 2018 (November 2018 –Januari 2019) 

Peringkat 
Perusahaan 

E-commerce 

Pengunjung 

Website 

Bulanan 

Pengunjung Sosial Media 

Twitter Instagram Facebook 

1 Tokopedia 168.000.000 182.280 1.028.890 6.028.100 

2 Bukalapak 116.000.000 145.610 466.460 2.410.200 

3 Shopee 67.677.900 58.180 1.788.340 14.003.700 

4 Lazada 58.288.400 362.400 945.490 27.940.900 

5 Blibli 43.097.200 482.280 449.840 8.101.900 

Sumber : iprice.co.id/insights/mapofecommerce/ 

Dilihat dari tabel 1.5 dapat diketahui pada kuartal keempat 2018, Lazada tetap 

menempati peringkat keempat E-Commerce di Indonesia, dengan jumlah 

pengunjung website perbulan sebesar 58.288.400, dan jumlah pengunjung sosial 

media mengalami kenaikan Twitter sebesar 362.400, Instagram 945.490, serta 

Facebook 27.940.900. 

Dari kelima tabel sebelumnya mulai dari kuartal keempat 2017 sampai 

kuartal keempat 2018 menunjukkan bahwa terjadi fenomena bisnis terjadinya 

penurunan tingkat pengunjung website Lazada yang terjadi mulai kuartal kedua 

2018, yang artinya tingkat pembelian pada website E-commerce tersebut ikut 

mengalami penurunan. Dari data diatas menunjukkan bahwa online marketing 

dilihat dari tingkat pengunjung website dan sosial media dilihat dari pengunjung 

sosial media mempunyai perpengaruh dalam keputusan pembelian.  
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Lazada juga memiliki sosial media, sosial media atau jejaring sosial sebagai 

sarana komunikasi, berbagi pendapat, untuk promosi secara online yang bertujuan 

untuk meningkatkan dan menimbulkan keputusan pembelian suatu produk pada 

Lazada. Media sosial pada hakikatnya diciptakan untuk mempengaruhi khalayak 

umum supaya dapat saling mempengaruhi dengan sesama  pengguna. Lazada 

memiliki tiga sosial media seperti yang dijelaskan pada tabel sebelumnya yaitu 

Twitter, Instagram, dan Facebook. Pertumbuhan pengunjung sosial media Lazada 

sangat fluktuatif namun cenderung stabil yang artinya terus mengalami kenaikan 

dan terjadi penurunan yang hanya sedikit pada beberapa peringkat di setiap 

kuartal. Selain online marketing dan sosial media yang mempengaruhi keputusan 

pembelian, terdapat variabel lain yang sangat menentukan keputusan pembelian 

dalam berbelanja online yaitu kepercayaan. 

Dari persoalan yang ada diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

pemasalahan yang ada yaitu online marketing Lazada belum maksimal dalam 

menarik konsumen untuk berbelanja di Lazada. Sosial media yang dimiliki 

Lazada kurang dimaksimalkan dalam menarik konsumen, mencari calon 

konsumen baru serta menyampaian informasi seputar Lazada ke calon konsumen 

melalui media sosial belum termaksimalkan, hal ini menyebabkan calon 

konsumen kurang tahu jika Lazada sedang mengadakan promosi atau informasi 

yang lainnya, selain masalah diatas terdapat permasalahan yang mengenai 

kepercayaan konsumen pada Lazada yaitu dengan adanya indikasi adanya 

sebagian complain dari beberapa konsumen.  
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Permasalahan diatas diperkuat dengan adanya artikel online yang dilansir 

dari personal blogger (www.caralazada.com) pada tanggal 1 Februari 2019 yang 

telah penulis simpulkan yang isinya membahas tentang kekurangan atau 

permasalahan di Lazada pada halaman berikutnya.  

Tabel 1.6 

Permasalahan di Lazada Pada Tahun 2018/2019 

No Kekurangan Keterangan 

1 Customer Service yang 

tidak melayani selama 

24 jam. 

Berdasarkan pengalaman beberapa pengguna layanan Lazada, 

banyak yang mengeluhkan performa Customer Service dari 

Lazada. 

2 Fasilitas COD yang 

terbatas. 

Lazada menyediakan pelayanan Cash On Delivery (COD) 

yang sangat memudahkan transaksi di Lazada. Namun fasilitas 

ini hanya terbatas, dan hanya berlaku di Jabodetabek saja. 

3 Konfirmasi 

pembayaran yang 

lama. 

Konfirmasi pembayaran di Lazada terbilang lama. Hal ini 

sering membuat pengguna cemas/khawatir uangnya tidak 

terproses. 

4 Uang sulit kembali. Saat pembatalan pesanan, seharusnya uang yang telah 

dibayarkan dapat dikembalikan. Sebenarnya Lazada tetap 

mengembalikan dana konsumen, tetapi terkadang waktu yang 

diperlukan cukup lama. 

5 Jualan yang sulit. Perlu menginstall aplikasi tambahan yaitu Lazada Seller 

Center terlebih dahulu jika ingin berjualan. Berbeda dengan 

marketplace lainnya yang menggabungkan fitur belanja dan 

berjualan disatu aplikasi. 

Sumber: Artikel online caralazada.com, penulis Gerry P, 2019. 

Dari permasalahan-permasalahan yang ada dapat diketahui secara 

menyeluruh bahwa terjadi penurunan kualitas online marketing yang ada di 

Lazada, hal itu yang telah ditunjukkan dengan menurunnya tingkat pertumbuhan 

pengunjung website Lazada yang disebabkan oleh fasilitas transaksi dan 

http://www.caralazada.com/
https://www.caralazada.com/2019/02/kekurangan-lazada-dibanding-aplikasi-marketplace-lain.html
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konfirmasi pembayaran yang kurang maksimal, klaim pembatalan pesanan 

pengembalian secara online yang lama.  Permasalahan Lazada di sosial media 

yaitu meliputi kurangnya cakupan kebeberapa elemen masyarakat terutama dalam 

hal menyebaran informasi sale, promosi dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena 

tidak semua masyarakat mempunyai sosial media seperti Twitter, Facebook, dan 

Instagram. Sedangkan permasalahan Lazada selanjutnya yaitu mengenai 

kepercayaan, menjaga kepercayaan merupakan hal yang perlu dipertahankan 

Lazada kepada konsumen, adanya klaim atau keluhan bisa saja membuat 

konsumen Lazada beralih. Dari permasalahan-permasalahan diatas tentunya akan 

berpengaruh terhadap tingkat keputusan pembelian secara online  di Lazada. 

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai masalah-masalah yang 

terjadi dimasyarakat Kota Kudus dalam melakukan pembelian secara online pada 

E-commerce Lazada.  Dalam informasi dari data sekunder dan penelitian 

sebelumnya yang diperoleh peneliti ada beberapa variabel yang mempengaruhi 

terhadap keputusan pembelian. Variabel yang mempengaruhi keputusan 

pembelian dalam penelitian ini yaitu itu adalah online markteing, sosial media dan 

kepercayaan. Menurut Kotler dan Amstrong (2009: 237) online marketing 

merupakan bentuk usaha dari perusahaan untuk memasarkan produk dan jasanya, 

hingga membangun hubungan dengan pelanggan melalui media internet. Didalam 

penelitian terdahulu menurut Juhaeri (2014) dan I’in Endang M (2013) 

menunjukkan bahwa online marketing berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian. Disisi lain menurut Diansyah (2017) juga menunjukkan bahwa online 
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marketing juga memiliki pengaruh positif namun tidak berpengaruh kuat dan tidak 

signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Selain dengan online marketing, Lazada juga harus mengoptimalkan 

penggunaan sosial media untuk memberi wadah bagi konsumen Lazada untuk 

berkomunikasi dan memperoleh informasi.  Menurut Terence (2014: 421) media 

sosial merupakan sarana yang digunakan orang diseluruh dunia untuk 

berkomunikasi, berbagi pendapat, dan informasi serta menciptakan komunitas 

online orang yang memiliki minat yang sama dan mereka ingin berbagi 

pengalaman dengan yang lain. Dalam sosial media tidak ditemukan 

kesenjangan/gap dari penelitian terdahulu, menurut Resa Nurlaela A (2018), Citra 

Sugianto P (2016), Rawin Vongurai (2018), Nufazil Altaf (2014), Lorena 

Estefania Gutierez Florez (2018), Shantanu Prasad (2014), dan M. Nick Hajli 

(2014) menunjukan bahwa hasil penelitian ini sosial media berpengaruh positif 

dan signfikan terhadap keputusan pembelian. 

Selain online marketing dan sosial media, kepercayaan juga perlu 

diperhatikan karena dengan konsumen percaya maka konsumen akan melakukan 

pembelian. Menurut Mowen dan Minor (1998: 242) dalam (Ujang Sumarwan, 

2014: 165) kepercayaan konsumen merupakan pengetahuan konsumen mengenai 

suatu objek, atribut serta manfaatnya. Menurut penelitian terdahulu Silvia Sari S 

(2017), Latifah Zulfa (2018), Resa Nurlaela A (2018) menunjukan bahwa 

kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Pada variabel kepercayaan ini tidak ditemukan kesenjangan/gap. 



13 

 

 

Dengan adanya E-commerce seperti Lazada membuat masyarakat 

khususnya di Kota Kudus menjadi mudah jika ingin melakukan berbelanja dan 

pembelian secara online. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Online Marketing, Sosial 

Media, dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian Online (Studi 

Kasus Pada Konsumen Lazada di Kota Kudus)”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian online adalah 

online marketing, sosial media dan kepercayaan. 

1.2.2 Objek penelitian ini yaitu Lazada sebagai E-commerce berjenis 

Business to Customer (B2C). 

1.2.3 Responden pada penelitian ini adalah pengguna atau konsumen 

Lazada di Kota Kudus pada tahun 2019. 

1.2.4 Penelitian dilakukan mulai 24 Maret 2019 sampai 24 Mei 2019. 

1.3 Rumusan Masalah 

Maraknya berbagai perusahaan yang bergerak pada E-commerce  di Indonesia 

maka akan membuat suatu fenomena bisnis yang terjadi yaitu  masyarakat akan 

semakin kritis dalam memilih E-commerce untuk membeli suatu barang secara 

online, maka dari itu Lazada perlu menjaga kualitas online marketing supaya 

pemasaran secara online yang dijanjikan Lazada bisa membuat konsumen menjadi 

nyaman berbelanja di Lazada, disamping itu Lazada juga perlu mengembangkan 

potensi sosial media mereka supaya lebih menarik konsumen untuk berbelanja di 
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Lazada, berusaha tetap meningkatkan kepercayaan pelanggan/konsumen sehingga 

konsumen percaya dalam berbelanja secara online di Lazada. Berdasarkan 

penjelasan latar belakang, identifkasi masalah dan batasan masalah, dapat diambil 

perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut : 

a. Online marketing Lazada belum mampu mewadai pemasaran online 

melalui internet dengan baik, sehingga menimbulkan penurunan tingkat 

pengunjung dan pembelian di Lazada yang diakibatkan oleh fasilitas 

customer service yang tidak 24 jam, COD yang terbatas wilayah, 

konfirmasi pembayaran yang lama, uang pembatalan pesanan sedikit lama 

dikembalikannya, hingga membuka berjualan sebagai seller di Lazada 

yang rumit. 

b. Sosial media Lazada yaitu Twitter, Instagram, dan Facebook harus lebih 

bisa mencakup lebih banyak elemen masyarakat sehingga penyebaran 

informasi dan promosi di sosial media bisa tersampaikan secara kompleks 

dan tepat sasaran kepada calon konsumen. 

c. Kepercayaan konsumen yang sudah diberikan kepada Lazada harus 

mampu dipertahankan oleh Lazada sehingga pelanggan tidak komplain 

ataupun merasa tidak puas. 

d. Online markting, sosial media, dan kepercayaan yang masih ada 

kekurangan akan mengakibatkan menurunnya tingkat keputusan 

pembelian di Lazada dan akan membuat konsumen beralih ke kompetitor 

lain. 
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Dan dari perumusan masalah penelitian diatas, dapat diambil pertanyaan 

penelitian berikut ini. 

1.3.1 Bagaimana online marketing berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian online pada konsumen Lazada di Kota Kudus ?  

1.3.2 Bagaimana sosial media berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian online pada konsumen Lazada di Kota Kudus ? 

1.3.3 Bagaimana kepercayaan berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian online pada konsumen Lazada di Kota Kudus ? 

1.3.4 Bagaiamana online marketing, sosial media, dan kepercayaan 

berpengaruh positif secara berganda terhadap keputusan pembelian 

online pada konsumen Lazada di Kota Kudus ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, dan batasan masalah maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1.4.1 Untuk menganalisis pengaruh positif online marketing terhadap 

keputusan pembelian online pada konsumen Lazada di Kota Kudus. 

1.4.2 Untuk menganalisis pengaruh positif sosial media terhadap keputusan 

pembelian online  pada konsumen Lazada di Kota Kudus. 

1.4.3 Untuk menganalisis pengaruh positif kepercayaan terhadap keputusan 

pembelian online pada konsumen Lazada di Kota Kudus. 

1.4.4 Untuk menganalisis pengaruh positif online marketing, sosial media, 

dan kepercayaan secara berganda terhadap keputusan pembelian 

online pada konsumen Lazada di Kota Kudus. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan atau digunakan: 

1.5.1 Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di 

bidang manajemen pemasaran. Menjadi bahan kajian dan sumber 

refrensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam 

mengembangkan penelitian tentang hubungan antar variabel-variabel 

online marketing, sosial media, kepercayaan dan keputusan pembelian 

online. 

1.5.2 Bagi Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, masukan 

dan bermanfaat bagi para pelaku bisnis online. Mengingat pemasaran 

melalui online, strategi pemasaran secara online semakin berkembang. 




