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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar belakang 

Perkembangan informasi dan teknologi saat ini sangatlah maju pesat dan 

tidak terbatas penyebarannya. Terutama dalam bidang teknologi informasi 

menjadikan internet tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi seperti 

mengirim surat elektronik atau email saja seperti pada awal perkembangannya., 

tetapi juga sudah merambah kepada interaksi yang lebih komplek lagi. Seperti 

dalam beberapa tahun ini banyak sekali bermunculan online shop di internet 

(Putra dkk., 2015). 

Teknologi internet di dalam bidang perdagangan memungkinkan transaksi 

bisnis tidak hanya dilakukan secara langsung, melainkan dapat menggunakan 

teknologi ini. Media sosial sendiri mulai banyak dimanfaatkan sebagai media 

aktivitas bisnis terutama dalam kontribusinya terhadap efisiensi. Efisiensi 

merupakan salah satu keuntungan dalam transaksi melalui media internet karena 

penghematan waktu, baik karena tidak perlunya penjual dan pembeli bertemu 

secara langsung, sehingga tidak ada kendala transportasi. Manfaat media sosial 

yang lain bagi konsumen adalah bahwa mereka dapat berbelanja tanpa 

meninggalkan rumah atau membandingkan harga suatu produk dari suatu toko ke 

toko lainnya hanya dengan menggunakan media sosial (Aribowo dan Nugroho, 

2015). 
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Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 

pengguna internet di Indonesia meningkat menjadi 143,26 juta jiwa atau setara 

54,7 persen dari total populasi republik ini. Pada survei serupa 2016 ke 2017.  

Mengikuti tren yang sedang berlangsung di dunia, belanja online pun mulai marak 

di Indonesia. Tingginya pertumbuhan pengguna internet tersebut berimbas pada 

nilai jual beli belanja online. Menurut data Menkominfo, nilai transaksi jual beli 

online di Indonesia pada 2016 mencapai 4.89 milyar dolar AS meningkat sekitar 

37 persen dari tahun sebelumnya dengan catatan transaksi jual-beli sebesar 3,56 

milyar dolar AS.  

E-commerce merupakan proses pembelian dan penjualan produk, jasa dan 

informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan 

computer salah satunya adalah jaringan internet (Handayani dan Purnama, 2015). 

Jenis e-commerce yang berkembang pesat saat ini di Indonesia adalah e-

commerce jenis marketplace. Secara sederhana, marketplace dapat diartikan 

sebagai suatu tempat di mana penjual dapat membuat akun dan menjajakan 

berbagai macam barang yang akan dijual. Fasilitas yang mendukung jual-beli 

online juga disediakan secara cuma-cuma oleh pelaku marketplace. Salah satu 

keuntungan yang didapat dari berjualan di marketplace yaitu penjual tidak perlu 

membuat situs yang memerlukan biaya lebih atau toko online pribadi.  

Sebagai salah satu marketplace atau situs jual beli online terbesar di 

Indonesia, Shopee merupakan perusahaan e-commerce yang berada di bawah 

naungan Garena (berubah nama menjadi SEA Group), perusahaan internet di Asia 

Tenggara. Menjalankan bisnis C2C mobile marketplace, Shopee resmi 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Garena&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
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diperkenalkan di Singapura pada tahun 2015 yang diikuti dengan negara 

Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Shopee Indonesia 

resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT 

Shopee International Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee Indonesia 

mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga Oktober 2017 

aplikasinya sudah didownload oleh lebih dari 43 juta pengguna. Menawarkan one 

stop mobile experience, Shopee menyediakan fitur live chat yang memudahkan 

para penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi dengan mudah dan cepat. 

Shopee Indonesia menerapkan sistem layanan jual beli interaktif antara penjual 

dan pembeli melalui fitur live chat. Shopee menyediakan berbagai sistem 

pembayaran melalui transfer bank, Indomaret, Kredivo, hingga kartu kredit. 

Shopee juga menyediakan dompet elektronik, Shopee Pay yang dapat menyimpan 

seluruh dana, baik dari penjualan atau pembelian.  

Shopee Indonesia memiliki fitur “Koin Shopee”, yaitu koin virtual yang 

diperoleh dari hasil pembelian barang dengan promo tertentu dengan sistem 

cashback. Nantinya, “Koin Shopee” ini dapat ditukar dengan diskon saat 

pembelian barang berikutnya. Untuk memastikan barang yang dikirim penjual 

Shopee sampai ke pembeli, Shopee Indonesia memberlakukan sistem Garansi 

Shopee sebagai jaminan uang akan kembali seratus persen jika barang tidak 

sampai. Dalam perkembangannya, Shopee menerima berbagai macam 

penghargaan, yaitu The Best in Marketing Campaign pada 2017, Bright Awards 

Indonesia 2017 untuk kategori Iklan Paling Berkesan, The Indonesian Netizen 

Brand Choice Award 2017 untuk kategori Belanja Online pada Maret 2017.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Singapura
https://id.wikipedia.org/wiki/Indomaret
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Masalah dalam penjualan online di Indonesia salah satunya adalah sulitnya 

membangun kepercayaan pembeli. Berbelanja melalui internet mempunyai 

keunikan tersendiri dibanding dengan belanja secara tradisional, yaitu dari segi 

ketidakpastian, anonim, minimnya kontrol, dan potensi dalam pengambilan 

kesempatan. Sangat perlu dibangun sebuah kepercayaan antara produsen dan 

konsumen yang melakukan pembelian secara online. Konsumen yang membeli 

melalui internet dihadapkan pada permasalahan yang pembeli sendiri tidak bisa 

mengontrol secara pasti pemenuhan harapannya ketika ia membeli sesuatu melalui 

internet karena mereka tidak bisa melihat secara langsung barang yang akan 

dibelinya maupun bertemu langsung penjual yang menawarkan produknya. 

Penjual terkadang menjual barang tiruan dengan merek terkenal. Produk tiruan 

tersebut ada yang memiliki kualitas baik dengan harga yang tinggi dan ada juga 

yang menjual dengan kualitas biasa dengan harga relatif murah dengan tampilan 

yang seperti merek asli sehingga membuat para pelanggan terkadang mengira 

barang tersebut adalah barang original.  

Kepercayaan konsumen adalah persepsi dari sudut pandang konsumen 

akan kehandalan penjual dalam pengalaman dan terpenuhinya harapan dan 

kepuasan konsumen (Firdayanti, 2014). Kepercayaan merupakan pondasi dari 

bisnis. Suatu transaksi bisnis antara dua belah pihak atau lebih akan terjadi apabila 

masing-masing saling mempercayai. Kepercayaan ini tidak dapat begitu saja 

diakui oleh pihak lain atau mitra bisnis, melainkan harus dibangun mulai dari awal 

dan dapat dibuktikan (Lubis, 2013:43). Seseorang yang ingin melakukan transaksi 

secara online, maka harus ada dipikirannya adalah uang yang dikirimkannya tidak 
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hilang begitu saja tetapi mendapatkan balasan produk yang diinginkan sesuai 

dengan apa yang ditampilkan dan dijelaskan pada online shop yang dituju.  

Faktor lain yang mempengaruhi minat beli konsumen adalah persepsi 

kemudahan penggunaan transaksi. Nurrahmanto (2015) mengatakan bahwa 

sebuah sistem yang dinilai mudah digunakan secara otomatis akan mempengaruhi 

perilaku seseorang untuk menggunakannya. Internet membawa kemudahan 

diberbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dengan kegiatan jual beli yang saat 

ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kemudahan penggunaan 

transaksi dalam pembelian online di Shopee terdapat pada sistemnya, namun 

ternyata kemudahan yang ditawarkan tersebut menemui kendala, sebagian 

pengguna shopee mengeluhkan tentang proses transaksi yang terjadi.  

Situs jual beli online tidak hanya harus menarik secara teknis, tetapi juga 

harus mudah dalam penggunaannya agar memberikan dorongan terhadap 

penggunanya untuk melakukan berbelanja online disana. Selama mereka memiliki 

pengalaman belanja online yang baik, maka akan dengan mudah mengembangkan 

persepsi mereka tentang banyaknya manfaat berasumsi bahwa pengalaman yang 

diterima saat melakukan belanja online sebelumnya memungkinkan konsumen 

untuk memperoleh kemudahan yang lebih dari pada yang pernah dirasakan 

sebelumnya (Lubis, 2013:64). 

Penelitian Alwafi (2016) menjelaskan bahwa variabel kepercayaan 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Penelitian Rosdiana dan Iyus (2018) 

juga menyatakan bahwa kepercayaan konsumen tidak berpengaruh terhadap minat 

beli.  
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Variabel persepsi kemudahan transaksi pada penelitian Perwira (2017), 

menyatakan bahwa persepsi kemudahan transaksi berpengaruh secara signifikan 

terhadap minat beli online. Sedangkan perbedaan hasil penelitian pada Laili, 

dkk.(2018), menyatakan bahwa persepsi kemudahan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli online. 

Variabel pengalaman berbelanja pada penelitian Laili, dkk. (2018), 

menyatakan bahwa variabel pengalaman berbelanja berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli online. Perbedaan hasil penelitian pada Alwafi (2016), 

menyatakan bahwa variabel pengalaman berbelanja tidak berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli online. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peniliti tertarik melakukan 

penelitian tentang Analisis Pengaruh Kepercayaan Konsumen, Persepsi 

Kemudahan Penggunaan Transaksi dan Pengalaman Berbelanja Terhadap 

Minat Beli Pada Penjualan Online Shopee (Studi Kasus Pada Pengguna 

Shopee di Universitas Muria Kudus). 

 

1.2.Ruang Lingkup 

Ruang lingkup atau batasan pembahasan dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1. Variabel yang mempengaruhi minat beli pada pengguna shopee di 

Universitas Muria Kudus adalah kepercayaan konsumen, persepsi 

kemudahan penggunaan transaksi dan pengalaman berbelanja. 

1.2.2. Obyek penelitian pada pengguna shopee di Universitas Muria Kudus. 
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1.3.Perumusan Masalah 

Dunia e-commerce terdapat banyak sekali penjual, tidak semua para 

penjual menyajikan barang dengan merek asli. Para penjual terkadang menjual 

barang tiruan dengan merek terkenal. Produk tiruan tersebut ada yang memiliki 

kualitas baik dengan harga yang tinggi dan ada juga yang menjual dengan kualitas 

biasa dengan harga relatif murah dengan tampilan yang seperti merek asli 

sehingga membuat para pelanggan terkadang mengira barang tersebut adalah 

barang original. Shopee merupakan perusahaan e-commerce yang berada di 

bawah naungan Garena (berubah nama menjadi SEA Group), perusahaan internet 

di Asia Tenggara.  

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan pengamatan peneliti terdapat 

beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1.3.1. Bagaimana pengaruh kepercayaan konsumen terhadap minat beli 

konsumen pada pengguna penjualan shopee di Universitas Muria Kudus? 

1.3.2. Bagaimana pengaruh persepsi kemudahan penggunaan transaksi terhadap 

minat beli konsumen pada pengguna penjualan shopee di Universitas 

Muria Kudus? 

1.3.3. Bagaimana pengaruh pengalaman berbelanja terhadap minat beli 

konsumen pada pengguna penjualan shopee di Universitas Muria Kudus? 

1.3.4. Bagaimana pengaruh kepercayaan konsumen, persepsi kemudahan 

penggunaan transaksi dan pengalaman berbelanja terhadap minat beli 

konsumen pada pengguna penjualan shopee di Universitas Muria Kudus 

secara berganda? 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Garena&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
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1.4.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang akan 

dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1. Menganalisis pengaruh kepercayaan konsumen terhadap minat beli 

konsumen pada pengguna penjualan shopee di Universitas Muria Kudus. 

1.4.2. Menganalisis pengaruh persepsi kemudahan penggunaan transaksi 

terhadap minat beli konsumen pada pengguna penjualan shopee di 

Universitas Muria Kudus. 

1.4.3. Menganalisis pengaruh pengalaman berbelanja terhadap minat beli 

konsumen pada pengguna penjualan shopee di Universitas Muria Kudus. 

1.4.4. Menganalisis pengaruh kepercayaan konsumen, persepsi kemudahan 

penggunaan dan pengalaman berbelanja terhadap minat beli konsumen 

pada pengguna penjualan shopee di Universitas Muria Kudus secara 

berganda. 

 

1.5.Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian sebagai berikut:  

1.5.1. Manfaat teoritis 

Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi 

pengembangan  ilmu  pengetahuan  khususnya  dalam  bidang  manajemen 

pemasaran. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  

bahan  referensi bagi penelitian selanjutnya. 
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1.5.2. Manfaat praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan serta bahan 

pengembangan bagi pihak penjual online shopping di Shopee juga para 

pelanggan shopee sebagai sumber informasi  dan  merumuskan  

pengambilan keputusan yang  tepat  dalam  menghadapi masalah dalam 

pemasaran produk, khususnya berkaitan denganminat beli konsumen. 

 


