
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Teknologi informasi pada era globalisasi saat ini telah berkembang cepat. Hal ini 

terlihat pada peningkatan pengetahuan dan penggunaan akan teknologi informasi, yang 

memberi dampak pada masyarakat Indonesia terutama pada kalangan pebisnis maupun 

individual. Kemajuan teknologi dalam hal ini, pengunaan handphone dan internet dapat 

berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Kemudahan dalam mengaskses internet tidak 

dipungkiri akan menambah jumlah konsumen untuk melakukan online transaction 

Widyastuti (2017;35). 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan APJII dan Polling Indonesia, jumlah pengguna 

internet di Indonesia saat ini sebanyak 171,17 juta. Angka pengguna internet ini sebesar 64,8 

persen dari jumlah keseluruhan penduduk di Indonesia yakni 264,16 juta. Kontribusi terbesar 

atas penetrasi internet di Indonesia berasal dari Pulau Jawa. Angka penetrasi di pulau ini 

mencapai 55 persen dari total keseluruhan, Sementara pulau Sumatra berada di posisi kedua . 

dengan menyumbang penetrasi sebesar 21 persen. Berdasarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2018 telah mengalami pertumbuhan setiap tahunnya 

seperti pada tabel  

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Pengguna Internet Tahun 2013-2018 

No. Tahun Jumlah Pengguna (Juta) 

1 2013 82 

2 2014 88,1 

3 2015 110,2 

4 2016 132,7 

5 2017 143,26 

6 2018  171,17 

     Sumber : www.apjii.or.id 2019 

https://www.liputan6.com/tekno/read/3965838/menkominfo-facebook-paling-parah-soal-respons-permintaan-blokir-hoaks
http://www.apjii.or.id/


 

 

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa semakin bertambahnya tahun maka semakin meningkat 

pengguna internet di Indonesia. Hal ini tentu saja menjadi peluang bisnis baru bagi beberapa 

pihak yang kemudian menangkap peluang tersebut dengan menyediakan atau membuat toko 

online sebagai bagian dari e-commerce untuk memenuhi kebutuhan masayarakat dalam 

berbelanja Online seperti Lazada, Bukalapak, Tokopedia dan Matahari.com 

Salah satu bentuk dari perilaku konsumen yaitu minat atau keinginan membeli suatu 

produk atau layanan jasa. Minat beli konsumen potensial adalah konsumen yang belum 

melakukan tindakan pembelian pada masa sekarang, dan kemungkinan akan melakukan 

pembelian pada masa yang akan dating, atau disebut sebagai calon pembeli. Kotler dan 

Keller (2009:4) menyatakan bahwa minat beli konsumen merupakan sebuah perilaku 

konsumen dimana konsumen mempunyai keinginan dalam memilih, menggunakan, dan 

mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk yang ditawarkan. 

Setiap badan usaha dengan segala bentuk bisnis yang dijalankannya tentu memiliki 

tujuan utama, yaitu  mencari keuntungan atau  profit  perusahaan. Demi  mendukung 

tercapainya tujuan perusahaan tersebut, perusahaan dapat menentukan strategi untuk 

meningkatkan penjualan, salah satuya adalah strategi dalam penetapan harga. Dalam bauran 

pemasaran, harga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pemasaran suatu 

produk. Tinggi rendahnya harga selalu menjadi perhatian utama konsumen saat mencari suatu 

produk, sehingga harga yang ditawarkan menjadi bahan pertimbangan sebelum memutuskan 

untuk membeli barang maupun menggunakan suatu jasa (Kotler dan Keller, 2009:67). Salah 

satu strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengadaptasi harga adalah dengan 

pemberian potongan harga atau diskon. Menurut Simamora (2010:154), tujuan dari 

pemberian potongan harga adalah untuk menguangi produk yang tersimpan dan meningkakan 

penjualan pada kategori produk tertentu.   



 

 

Pada jaman yang semakin canggih saat ini, banyak perusahaan menggunakan cara e-

service quality sebagai langkah meningkatkan kualitas layanan. Menurut Zeithaml 

(2013:301), e-service quality dapat didefinisikan sebagai sejauh mana situs web memfasilitasi 

belanja yang efisien dan efektif, pembelian, dan pengiriman. Selain itu, faktor yang 

mempengaruhi minat beli yaitu Electronic word of mouth. Melalui Electronic word of mouth 

orang-orang lebih yakin dibandingkan melalui iklan. Berbeda halnya apabila orang terdekat 

seperti teman atau anggota keluarga menceritakan pengalaman nikmatnya menggunakan 

sebuah merek atau produk tertentu, dan kemudian dengan bangga menunjukkan produknya, 

bahkan menyarankan untuk mencoba produk atau merek tersebut.  

Matahari.com merupakan anak perusahaan dari Lippo Group yang terkenal dengan 

usaha retail seperti Hypermart, Matahari Department Store, Books & Beyond, saluran televisi 

swasta Berita Satu, layanan internet First Media dan televisi berlangganan Big TV. 

Matahari.com diluncurkan oleh Lippo Group pada tanggal 25 Februari 2015. Matahari.com 

menyediakan lebih dari ratusan ribu pilihan produk dengan harga terbaik dari segala 

kebutuhan, mulai dari fashion wanita, fashion pria, kesehatan & kecantikan. 

Matahari.com memiliki jumlah pengunjung yang relatif lebih rendah dibandingkan 

kompetitor lainnya yang bahkan memiliki umur yang lebih muda dari pada Matahari.com. 

Pada grafik yang didapat dari situs web Similarweb dapat diamati bahwa Matahari.com terus 

mengalami penurunan total visitor bulanan pada situs web mereka. Dimana pada bulan 

agustus 2018 kurang lebih 2,6 juta pengunjung,  mengalami penigkatan pada bulan 

September 2018 hingga 3 juta pengunjung, mengalami penurunan pada bulan oktober kurang 

lebih 2 juta pengunjung, lalu mengalami peningkatan pada bulan November pada tahun 2018 

kurang lebih 2,2 juta pengunjung dan terus kembali mengalami penurunan yang cukup besar 

hingga bulan Januari 2019 tercatat kurang lebih terdapat 1 juta pengunjung pada situs web 

matahari.com. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lippo_Group
https://id.wikipedia.org/wiki/Hypermart
https://id.wikipedia.org/wiki/Matahari_Department_Store
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Books_%26_Beyond&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/BeritaSatu
https://id.wikipedia.org/wiki/First_Media
https://id.wikipedia.org/wiki/Big_TV


 

 

 

Sumber : www.similarweb.com. 2019. 

Gambar 1. 

Total Visitor Matahari.com Agustus 2018 - Januari 2019 

 

Research gap variabel e-service quality terdapat penelitian oleh Nasir (2017) dan 

Andini, dkk (2016), mengatakan bahwa e-service quality berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli. Berbeda dengan Farhan dan Kamal (2015) juga menemukan bahwa e-

service quality berpengaruh negatif terhadap minat beli.  

Penelitian tentang asosiasi merek juga terdapat research gap oleh Anggitasari, dkk 

(2017) dan Virenabia (2018) mengatakan bahwa electronic word of mouth memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap minat beli. Namun demikian, pada penelitian Rendi dan Kezia 

(2014) menunjukkan bahwa electronic word of mouth tidak berpengaruh terhadap minat beli.  

Selain itu untuk research gap variabel price discount oleh Nasir (2017), mengatakan 

bahwa price discount berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Penelitian yang 

dilakukan oleh Sudrajat, dkk (2017) mengatakan sebaliknya, yaitu potongan harga tidak 

berpengaruh negatif terhadap minat beli. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi 

“Pengaruh E-Service Quality, Electronic Word of Mouth dan Price Discount Terhadap 

minat beli di Toko Online Matahari.com”. 

http://www.similarweb.com/


 

 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup atau batasan pembahasan dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1. Variabel yang mempengaruhi minat beli konsumen di Toko Online Matahari.com 

adalah e-service quality, electronic word of mouth dan price discount. 

1.2.2. Obyek penelitian pada pelanggan di Toko Online Matahari.com. 

1.2.3. Responden merupakan pelanggan di Toko Online Matahari.com. 

1.2.4. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan setelah proposal disetujui sejak 16 Mei 2019. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Matahari.com merupakan E-Commerce di Asia Tenggara yang mengadopsi sistem 

belanja "O2O" (Online-to-offline dan offline-to-Online), yang memungkinkan para 

pelanggannya untuk membayar, mengambil, atau mengembalikan produk di ratusan cabang 

Matahari Department Store di seluruh Indonesia. Adanya kualitas pelayanan elektronik 

terhadap pelanggan yang belum maksimal, dan potongan harga untuk menarik minat beli 

pelanggan berbelanja di Matahari.com, menimbulkan beberapa pertanyaan penelitian, yakni 

sebagai berikut: 

1.3.1. Bagaimanakah  pengaruh E-Service Quality terhadap minat beli di Toko Online 

Matahari.com ?  

1.3.2. Bagaimanakah  pengaruh Electronic Word of Mouth terhadap minat beli di Toko 

Online Matahari.com ?  

1.3.3. Bagaimanakah pengaruh  Price Discount terhadap minat beli di Toko Online 

Matahari.com ?  

1.3.4. Bagaimanakah pengaruh E-Service Quality, Electronic Word of Mouth dan Price 

Discount terhadap minat beli di Toko Online Matahari.com ? 



 

 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1. Menguji apakah E-Service Quality mempunyai pengaruh terhadap minat beli di Toko 

Online Matahari.com  

1.4.2. Menguji apakah Electronic Word of Mouth mempunyai pengaruh terhadap minat beli 

di Toko Online Matahari.com  

1.4.3. Menguji apakah Price Discount mempunyai pengaruh terhadap minat beli di Toko 

Online Matahari.com  

1.4.4. Menguji apakah E-Service Quality, Electronic Word of Mouth dan Price Discount 

mempunyai pengaruh terhadap minat beli di Toko Online Matahari.com secara 

berganda. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. 

Adapun manfaat 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. 

1.5.2. Manfaat praktis 

Memberikan kontribusi bagi perusahaan yaitu manajemen Toko Online Matahari.com 

dalam meningkatkan E-Service Quality, Electronic Word of Mouth dan Price 

Discount terhadap minat beli di toko Online Matahari.com. 



 

 

 


