
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak 

nomor 4 di dunia, dan pada tahun 2017 jumlah dari pengguna internet di 

Indonesia mencapai angka 143,26 juta jiwa (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia). Dimana ini adalah angka tertinggi dari tahun ke tahun mulai dari 

tahun 1998 hingga 2017. Maka dari data tersebut, berbagai jenis perusahaan 

dengan bisnis e-commerce mendapatkan gejolak besar dari pengaruh banyaknya 

pengguna internet di Indonesia. Intenet sendiri memiliki peranan penting dalam 

ekonomi Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari statistic berikut tentang 

permanfaatan internet dalam bidang ekonomi pada tabel 1.1 yang disurvey oleh 

Teknopreneur pada tahun 2017. 

Tabel 1.1 

Jumlah Statistik Permanfaatan Internet dalam Bidang Ekonomi 

 

Manfaat di bidang ekonomi Persentase 

Beli Online 32,19% 

Jual Online 16,83% 

Sumber: www.teknopreneur.com (2017). 

Pada bisnis e-commerce di Indonesia sendiri terus berkembang dengan 

pesat terutama bisnis C2C e-commerce lokal yang sudah merajai sejak lama dan 

tingkat pertumbuhannya tetap meningkat setiap kuartalnya seperti Tokopedia, 

Jakmall, Bukalapak, Shopee dan lain-lain. Tidak jarang persaingan juga semakin 

ketat antara C2C e-commerce yang ada di Internet dengan berbagai macam 
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layanan yang sangat menarik bagi penggunanya. Hal ini dapat kita lihat dari 

statistik pada tabel 1.2 yang menunjukkan data statistik dari masing-masing C2C 

e-commerce yang sangat terkenal di Indonesia pada 2017 dan terus meningkat 

pada setiap saat. (www.apjii.or.id, 2017). 

Tabel 1.2 

Jumlah pengunjung E-Commerce C2C pada setiap kuartal tahun 2017 di 

Indonesia (Orang) 

Nama E-Commerce Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 

Tokopedia 46,534,000 50,667,000 93,783,000 115,270,000 

Jakmall 1,028,000 1,088,000 1,281,000 2,101,000 

Bukalapak 28,367,000 30,334,000 60,542,000 80,089,000 

Shopee 9,100,000 9,100,000 18,920,000 27,879,000 

     Sumber: https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce (2017). 

 Berdasarkan data diatas, dapat dilihat pengguna C2C e-commerce sangat 

banyak di Indonesia, apa lagi Batam yang merupakan sebuah kota yang termasuk 

besar dan banyak sekali seller di Batam yang menggunakan C2C e-commerce 

untuk menjual barang dagangan mereka ke seluruh Indonesia. Setiap harinya 

selalu banyak barang yang keluar masuk di Batam karena Batam merupakan 

kawasan yang bebas pajak sehingga banyak sekali seller dimana-mana hingga 

menjadi seller digital yang kemudian mengikuti bisnis C2C e-commerce. 

 Bisnis e-commerce sangat didukung oleh pemerintah Indonesia hingga 

pemenrintah menerbitkan Peraturan Presiden (PP) No.74/2017 tentang Peta Jalan 

Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik tahun 2017-2019. Dengan  

peraturan tersebut sudah terlihat bahwa pemerintah Indonesia sangat mendukung 

adanya C2C e-commerce karena meningkatkan prekonomian negara. Bahkan 

pemerintah Indonesia menargetkan akan menjadi negara ekonomi digital terbesar 
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di se-Asia pada tahun 2020 dengan nilai pendapatan mencapai US$ 130 miliar. 

(www.setkab.go.id, 2017). 

Bisnis C2C e-commerce semakin diminati oleh masyarakat Indonesia, 

berbagai kalangan pun diperbolehkan untuk ikut berpatisipasi tanpa harus ada 

syarat yang mengikat. Dalam bisnis C2C e-commerce yang memiliki banyak 

saingan, faktor-faktor yang harus di perhatikan oleh perusahaan adalah reputation, 

sebuah reputasi merupakan sebuah faktor yang sangat penting bagi perusahaan 

C2C e-commerce, karena dengan adanya reputasi hal ini akan membuat e-

commerce tersebut dikenal banyak oleh masyarakat, apalagi jika mendapatkan 

reputasi baik bagi masyarakat hal itu akan menjamin ketertarikan konsumen agar 

membeli di e-commerce yang memiliki reputasi baik (Kim & Park, 2013). Lalu 

selain reputasi ada faktor yang disebut sebagai trust, dari berbagai penelitian 

bahwa kepercayaan merupakan faktor utama yang menjadi keputusan beli atau 

tidaknya seorang konsumen terhadap barang yang dijual. Apa lagi pembeli akan 

lebih memilih kepada e-commerce yang benar-benar bisa dipercaya oleh mereka. 

Tidak ada nya penipuan yang terjadi maka akan menimbulkan rasa nyaman pada 

konsumen sehingga mereka akan percaya pada C2C e-commerce tersebut 

(Friedrich, 2016). 

 Adanya sebuah reputasi dan kepercayaan faktor lainnya adalah 

information quality, dari kualitas informasi dapat mendapatkan informasi-

informasi seputar dari produk yang akan dibeli, dengan adanya informasi yang 

akurat dan jelas, kita menjadi tidak ragu dengan apa yang akan kita beli, dan tidak 

menimbulkan kebingungan tentang barang yang akan dibeli, oleh karena itu 
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penyedia e-commerce selalu mendorong penjual/seller untuk memberikan 

informasi seakurat mungkin terhadap barang yang akan mereka jual (Kim & Park, 

2013). Social commerce components merupakan faktor tambahan dari informasi, 

tapi bedanya ini adalah sebuah informasi yang diberikan oleh pembeli, dimana 

biasa disebut dengan reviewers yaitu pembeli yang memberikan informasi 

terhadap barang yang telah mereka beli, puas tidaknya mereka terhadap barang 

yang dibeli oleh mereka, atau pun rating yang diberikan setelah usai menerima 

barang (Hajli, 2013). 

Selanjutnya ada perceived ease of use, dimana ini faktor mengenai 

segampang apa pembeli mengerti cara menggunakan website e-commerce yang di 

desain sebagus mungkin, desain yang bagus tidak menentukan apakah pembeli 

dapat memahami apa fitur-fitur yang ditawarkan seperti mencari barang atau 

kategori-kategori barang. kemudian maka timbul lah faktor perceived usefulness 

yang merupakan faktor apakah fitur-fitur dalam website e-commerce ini berguna 

atau tidak, biasa pembeli selalu menggunakan fitur search dalam mencari barang 

dibutuhkan oleh mereka, ada pula apakah website e-commerce ini mempermudah 

shopping mereka dari rumah, sehingga bagi pembeli sangat bermanfaat dengan 

adanya website e-commerce ini (Friedrich, 2016). 

 Maka dari semua faktor diatas muncul faktor transaction safety yang 

merupakan hasil final dari sebuah pembelian, setiap e-commerce diwajibkan 

memiliki sistem transaksi yang aman, sehingga tidak meragukan pembeli, dan 

tidak membuat pembeli dirugikan oleh penipuan yang cukup marak terjadi di 

internet, karena internet merupakan dunia maya yang banyak sekali terjadi 
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penipuan (Friedrich, 2016). Selesainya sebuah transaksi maka ada product 

delivery sebuah e-commerce juga harus menjalin hubungan dengan pihak 

penyedia pengiriman barang, agar kurir yang bisa digunakan berbagai macam, 

karena pembeli kadang memiliki keinginan yang berbeda-beda ada yang ingin 

cepat, ada yang ingin murah. Sehingga dengan semua faktor-faktor tersebut maka 

terciptalah bisnis C2C e-commerce yang diminati oleh banyak orang (Maia et al., 

2017). 

 Consumer participation terhadap bisnis C2C e-commerce merupakan hasil 

final dari sebuah transaksi, dimana konsumen melakukan purchase intention atau 

keinginan untuk melakukan keputusan pembelian, lalu ada fase dimana konsumen 

melakukan recommending intention atau merekomendasikan barang yang telah 

dibeli kepada konsumen lain yang kemudian dilanjutkan kepada fase continuance 

intention atau biasa disebutkan dengan keinginan konsumen untuk melakukan 

pembelian kembali pada website/e-commerce yang pernah mereka kunjungi (Zhou 

et al., 2013). Berdasarkan faktor-faktor yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

melakukan penelitian yang berjudul : “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Consumer Participation pada C2C E-Commerce di Kota 

Batam”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan faktor-faktor dari latar belakang diatas, maka terdapatlah 

rumusan-rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah reputation berpengaruh terhadap consumer participation? 
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2. Apakah trust berpengaruh terhadap consumer participation? 

3. Apakah information quality berpengaruh terhadap consumer 

participation? 

4. Apakah social commerce component berpengaruh terhadap consumer 

participation? 

5. Apakah perceived ease of use berpengaruh terhadap consumer 

participation? 

6. Apakah perceived usefulness berpengaruh terhadap consumer 

participation? 

7. Apakah transaction safety berpengaruh terhadap consumer 

participation? 

8. Apakah product delivery berpengaruh terhadap consumer 

participation? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisa pengaruh reputation terhadap consumer participation. 

2. Menganalisa pengaruh trust terhadap consumer participation. 

3. Menganalisa pengaruh information quality terhadap consumer 

participation. 

4. Menganalisa pengaruh social commerce component terhadap consumer 

participation. 
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5. Menganalisa pengaruh perceived ease of use terhadap consumer 

participation. 

6. Menganalisa pengaruh perceived usefulness terhadap consumer 

participation. 

7. Menganalisa pengaruh transaction safety terhadap consumer 

participation. 

8. Menganalisa pengaruh product delivery terhadap consumer 

participation. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik pada perusahaan 

C2C e-commerce secara teoritis dan praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini: 

a. Bagi Penulis 

Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan 

penulis dari penelitian yang mengenai faktor-faktor apa saja kah 

yang mempengaruhi consumer participation. 

b. Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat 

berupa sebagai bahan pendukung keputusan dari masa depan 

perusahaan tersebut dan untuk jadi bahan pertimbangan dalam 

penyelesaian masalah yang akan dihadapi oleh perusahaan, 
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terutama dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

consumer participation dalam C2C e-commerce. 

c. Bagi Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi untuk menambah ilmu-ilmu dalam mebantu penelitian 

yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan ilmu pengetahuan yang akan digunakan atau pun 

diterapkan pada perusahaan C2C e-commerce nantinya dalam bidang 

manajemen pemasaran, dan juga diharapkan dapat memberikan ide-ide 

dan masukan terhadap tantangan yang akan diharapi. Serta dapat 

digunakan untuk referensi serta bahan sebagai penelitian selanjutnya 

yang akan datang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan karya ilmiah ini disusun menjadi beberapa bab utama agar 

tujuan penulisan dapat lebih rapi, terarah, jelas, dan sistematis. Maka dari itu 

sistematika penyajian penulisan karya akhir adalah sebagai berikut.  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab satu ini memuat tentang latar belakang yang menjadi dasar dari 

penulisan ini, perumusan permasalahan, tujuan penelitian dan 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan.  
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BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN TEORITIS  

Bab dua berisikan tentang landasan teori yang akan digunakan 

sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini mengenai Analisis 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Consumer Participation pada 

C2C E-Commerce di Kota Batam.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab tiga menjelaskan mengenai model-model pada penelitian, 

desain kuisioner, sampel dan metode pengambilan sampel serta uji 

data analisis yang digunakan. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti serta pembahasan lebih lanjut berdasarkan 

landasan teori yang digunakan beserta dengan kondisi aktual yang 

terjadi.  

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab terakhir ini akan menyimpulkan hasil-hasil penelitian yang 

telah diperoleh oleh peneliti yang dibahas dan keterbatasan dalam 

penelitian yang dilakukan serta memberikan saran untuk peneliti 

selanjutnya dan perusahaan yang diteliti.  
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