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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Internet pertama kali dikembangkan di dunia pada tahun 1969 oleh 

Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui suatu proyek yang disebut sebagai 

ARPANET (Advanced Research Project Agency Network). Tujuan utama awalnya 

hanya untuk kepentingan militer Amerika Serikat untuk saling berkomunikasi dengan 

kelompok lain yang jarak jauh (www.abwaba.com). Kemudian internet menjadi salah 

satu hal yang wajib dalam pola hidup dizaman sekarang karena hampir semua bidang 

teknologi maupun jasa sudah terkoneksi dengan internet.   

Perkembangan Internet semakin pesat khususnya di Indonesia yang dimulai 

sekitar akhir dekade 1980-an sampai saat ini, sehingga peluang untuk membangun 

bisnis online sudah pesat. Indonesia juga termasuk salah satu negara yang mengalami 

kenaikan dalam pengguna internet.  Pada tahun 1998, pengguna internet hanya 

tercatat sekitar 500 ribu pada awal dekade abad 21 ini terjadi kenaikan yang cukup 

tinggi yaitu sekitar 132.7 juta pengguna internet dan sangat mendukung 

perkembangan bisnis online. (www.techinasia.com).  

Perkembangan bisnis online di Indonesia semakin pesat. Hal ini bisa terjadi 

karena perkembangan teknologi di internet dan penggunaan internet semakin efesien 
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dalam mengaksesnya dari gadget langsung. Dari mencari informasi hingga 

perdagangan jual beli jasa maupun produk (www.kompasiana.com).   

Gambar 1.1 
Pengguna Internet di Indonesia 2017 

 

Sumber: Techinasia (2017) 

Hampir semua sektor bisnis saat ini telah menggunakan internet sebagai 

media transaksi online. Diantara jenis indrustri tersebut banyak yang 

memperdagangkan fashion busana, makanan, eletronik, dan jasa reservasi layanan 

tiket online paling didukung oleh internet disaat ini. Perusahaan airline juga telah 

menggunakan sistem booking/reservasi tiket pesawat dalam bentuk online dalam 

mendukung transaksi bisnisnya dan lebih praktis bagi konsumen. Semakin 

meningkatnya penggunaan media online yang menyebabkan perilaku konsumen 

dalam berbelanja online dan perilaku bisnis saat ini pada masa mendatang akan 

mengalami perubahan yang cukup ekstrim. Selain mendukung dunia usaha, 

perkembangan internet juga merubah perilaku masyarakat dalam berbelanja terutama 

berbelanja online melalui internet. 
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Pentingnya berbelanja online karena adanya kepraktisan dan kemudahan 

dalam menggunakan fasilitas internet, dan mudah membandingkan produk dengan 

produk lain, hemat waktu dan tenaga sehingga belanja online menjadi gaya hidup 

baru yang terasa lebih sederhana, efisien dan cepat, dan harganya juga bisa lebih 

murah dari pada berbelanja di toko offline langsung. Dengan produk yang berkatalog 

dan barang yang fix price, prosesnya juga gampang dengan hanya registrasi dalam 

website/mobile apps sebagai member dan memiliki akun belanja dalam online shop 

tersebut. Belanja online akhirnya menjadi salah satu gaya hidup di Indonesia. 

Pada zaman sekarang, berbelanja online lebih ke mobile apps dibandingkan di 

website langsung karena mobile apps lebih jauh efektif untuk dibawa kemana mana. 

Masyarakat di Indonesia sudah menggunakan website/mobile apps untuk mengakses 

ke jaringan internet langsung terutama dalam belanja online khususnya dalam bidang 

Fashion, Jasa Travel dan Elektronik.  (www.kanesia.com).  

Gambar 1.2 
Penggunaan Mobile Apps dan Website 

 

 

Sumber : Kanesia (2017). 
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Manfaat dari website secara umum juga dapat menyediakan informasi 

komunikasi cepat dan murah yang dapat diakses oleh seluruh orang didunia dengan 

jangkauan yang luas, mudah di akses dan dapat diketahui banyak orang.   

Mobile Apps pada zaman sekarang lebih canggih, mudah digunakan (user 

friendly) dan terhubung dengan media sosial seperti iklan shopee dan tokopedia yang 

terhubung di Instagram dan Facebook  dan sehingga konsumen lebih mudah dalam 

berbelanja dan merasa lebih praktis dan tertarik pada penggunaan mobile apps. 

(www.kompasiana.com). 

Disamping aspek positif dari belanja online, terdapat beberapa dampak negatif 

yang muncul dalam berbelanja online seperti tidak dapat mencoba produk resikonya 

barang yang dipesan tidak sesuai dengan foto, adanya jeda waktu dalam pengiriman, 

transaksi yang jauh sehingga harus menanggung biaya pengiriman, tidak bertemu 

langsung dengan penjual juga bisa terjadinya transaksi penipuan dan pemborosan 

berbelanja yang tidak sesuai kebutuhan. (www.kompasiana.com).  

Walaupun berbelanja online memiliki dampak negatif, namun demikian 

belanja online masih bisa berjalan lancar karena gaya hidup masyarakat Indonesia 

lebih berkoneksi ke jaringan internet, yang instan dan efisien. Jumlah masyarakat 

berbelanja online semangkit meningkat. Tidak semua berbelanja online memiliki 

dampak negatif juga, konsumen dapat memilih onlineshop yang bisa dipercaya 

seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, Bukalapak dimana platform onlineshop ini 

bisa menjamin kualitas barang yang dijual serta bertanggung jawab apabila barang 
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yang dijual oleh mereka rusak/tidak sesuai akan di returkan kembali. Berdasarkan 

latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melalukan penelitian mengenai 

alasan konsumen berbelanja secara online. (www.kompasiana.com).  

1.2  Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan 

melalukan penelitian terhadap masalah –masalah yang ada, di antaranya : 

a. Apakah Website/Mobile Apps Design berpengaruh terhadap keinginan 

berbelanja online? 

b. Apakah Website/Mobile Apps Reliability/ Fulfilment berpengaruh terhadap 

keinginan berbelanja online? 

c. Apakah Website/Mobile Apps Security, Privacy & Trust berpengaruh terhadap 

keinginan berbelanja oinline? 

d. Apakah Website/Mobile Apps Customer Service berpengaruh terhadap 

keinginan berbelanja online? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pengaruh antara Website/Mobile Apps Design terhadap 

keinginan berbelanja online. 

b. Untuk mengetahui pengaruh antara Website/Mobile Apps Reliabilty/ 

Fulfilment terhadap keinginan berbelanja online. 
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c. Untuk mengetahui pengaruh antara Website/Mobile Apps Security, Privacy & 

Trust terhadap keinginan berbelanja online. 

d. Untuk mengetahui pengaruh antara Website/Mobile Apps Customer Service 

terhadap keinginan berbelanja online. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat penelitian ini, yaitu: 

a. Bagi pemasaran dalam berbisnis online, hasil peneliti ini diharapkan dapat 

memberikan masukan dan informasi, serta bahan pertimbangan untuk evaluasi 

dalam menentukan strategi bisnis yang tepat dan efektif di masa yang akan 

datang.  

1.5  Sistematika Pembahasan  

Secara garis besar, penelitian inin terdiri atas lima bab dengan beberapa sub 

bab didalamnya. Berikut adalah gambaran umum dari setiap bab dalam penulisan 

penelitian ini, di mana: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan menegenai latar belakang 

penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika pembahasan. 

BAB II :  KERANGKA TEORISTIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
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Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai variable penelitian, hubungan 

antar variable, dukungan teori dari penelitian- penelitian sebelumnya 

dari perumusan hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variable, teknik pengumpulan dan 

metode analisis data. 

BAB IV :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai deskriptif objek penelitian, 

statistic deskriptif, uji outlier, uji kualitas data, uji heteroskedastitas, 

uji normalitas dan uji hipotesis serta pembahasan dari hasil penelitian. 

BAB V : KESIMPULAN KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian, 

keterbatasan beserta rekomendasi dari penulis untuk penelitian 

selanjutnya. 
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