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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

  Pada era sekarang ini perkembangan teknologi sangat cepat maka banyak 

juga cara yang digunakan untuk melakukan pembelian sebuah produk 

menggunakan E-Commerce oleh perorangan maupun para pengusaha-pengusaha. 

Pembelian sebuah produk pada mulanya memakai metode tradisional hingga 

berpindah pada  pembelian secara online melalui E-Commerce seperti aplikasi 

Lazada, Tokopedia, Shopee, Blibli.Com, Bukalapak, Zalora, dll. 

 Transaksi perdagangan melalui E-Commerce saat ini di Negara Indonesia 

sangat bertumbuh dengan cepat. Data melalui eMarketer menunjukan bahwa 

perdagangan E-Commerce di negara Indonesia mencapai lebih kurang sebanyak 

dua puluh lima triliun rupiah pada tahun 2014 dan dengan pesat akan meningkat 

menjadi lebih kurang enam puluh sembilan triliun rupiah pada tahun 2016, pada 

saat itu kurs tukar mata uang rupiah sebesar tiga belas ribu dua ratus rupiah per 

dolar Amerika. Pada saat tahun 2018, nilai transaksi secara digital di negara 

Indonesia akan meningkat lebih kurang menjadi seratus empat puluh empat triliun 

rupiah.  

 Dengan Jumlah masyarakat yang mencapai lebih kurang 250 juta penduduk 

di negara Indonesia memungkingkan perkembangan E-Commerce di negara 

Indonesia akan tumbuh dengan sangat besar. Semua itu dibantu dengan 

peningkatan pemakaian internet yang terus bertambah dan tumbuh, dan juga akses 

pada jaringan internet yang semakin gampang dan terjangkau serta tingkat 
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kepedulian pada masyarakat dalam memakai jaringan internet untuk membantu 

kegiatan sehari – hari.  

 Seiring berjalannnya waktu peningkatan pengguna E-Commerce dapat 

dilihat dari beranekaragam penawaran jasa atau produk melalui online yang 

sangat menarik, gampang, dan juga penawaran yang inovatif. Terdapat 7 hal yang 

dapat mendukung perkembangan E-Commerce, yaitu keamaan yang di berikan 

kepada customer, perlindungan customer, logistic yang sudah berkembang, 

komunikasi yang gampang, pembiayaan, pendidikan yang tinggi dan juga sumber 

daya manusia yang memadai, pajak. (Katadata.co.id) 

Gambar 1.1 

Transaksi E-Commerce Indonesia (2014-2018) 

 

 

  

  

 

 

Sumber: Katadata.co.id  

 Bukalapak dan Tokopedia menunjukkan lebih dari 100 juta perbulan dengan 

pengunjung E-Commerce terbesar pada triwulan IV tahun 2018 berdasarkan data 

katadata.co.id dan dari data iPrice, dimana situs kegemaran transaksi online yang 
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berasal dari negara Indonesia dengan jumlah pengunjung sebanyak seratus enam 

puluh delapan juta pengunjung adalah tokopedia yang dimana jumlah pengunjung 

pada tokopedia melebihi jumlah pada pengunjung E-commerce selebihnya. 

 Jumlah pengunjung yang didirikan oleh Willan Tanuwijaya dari triwulan 

sebelumnya naik menjadi 9,35% dan meningkat empat puluh lima persen dari 

triwulan dengan tahun sebelumnya. Hasil menunjukkan Bukalapak menduduki 

posisi urutan kedua dengan mempunyai banyaknya pengunjung sebesar seratus 

enam belas juta pengunjung dan dari kedua data tersebut . 

 Menurut Andrew (2018), Head of Content Marketing iPrice ada dua hal 

yang membuat Tokopedia makin diminati. Permata, Kerja sama dengan OVO 

sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna dalam bertransaksi. Kedua, 

Tokopedia mendapat tambahan modal US $ 1,1 miliar dari Softbank pada akhir 

2018. (Katadata.co.id)  
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Gambar 1.2 

10 E-Commerce Indonesia dengan pengunjung terbanyak menurut iPrice 

pada Triwulan IV 2018 

 

Sumber : Katadata.co.id 

 Karena jumlah penggunaan E-Commerce saat ini semakin banyak maka 

perusahaan yang menyediakan produk-produk saat ini memaksimalkan produk 

mereka agar nama produk (Brand Name) bisa di kenali oleh masyarakat saat 

berbelanja online. Dapat membuat masyarakat memiliki pemikiran kemudahan 

saat penggunaan E-Commerce (Perceived Ease Of Use)  dan apa manfaat yang 

dirasakan oleh pengguna (Perceived Usefullnes) saat berbelanja melalui E-

Commerce sehingga dari kemudahan dan manfaat yang rasakan saat berbelanja 

menggunakan E-Commerce dapat membuat masyarakat timbul rasa percaya 

(Trust) terhadap E-Commerce apakah dapat menimbulkan niat pembelian secara 

Online (Online Purhase Intention). (Hasan et., al 2015 & Weisberg et., al 2011) 
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 Berdasarkan tulisan ini, peneliti ingin membuat penelitan yang berjudul 

“Analisis Pengaruh dari Brand Name, Perceived Ease of Use, Perceived 

Usefulness, Trust terhadap Online Purchase Intention pada pengguna E-

Commerce dikota Batam” 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Latar belakang dari penelitian ini mengatakan bahwa semakin cepatnya 

pertumbuhan zaman yang dimana pembelian sebuah produk yang awalnya 

menggunakan metode tradisonal mulai bergeser ke pembelian secara online 

melalui E-Commerce. Maka diperlukanlah faktor apa yang dapat dipengaruhi 

Online Purchase Intention yang merupakan niat pembelian online melalui E-

Commerce. 

1.3 Tujuan & Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu : 

 1. Untuk memahami pengaruh Brand Name pada Onlie Purchase 

Intention. 

 2. Untuk memahami pengaruh Perceived Ease of Use pada Online 

Purchase Intention. 

 3. Untuk memahami pengaruh Perceived Usefulness pada Online 

Purchase Intention. 

 4. Untuk memahami pengaruh Trust pada Online Purchase Intention. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat yaitu sebagai berikut: 

1.  Untuk menyediakan data bagi para pengusaha online guna 

mengetahui hal apa yang dapat memicu minat konsumen melalui 

perdagangan online. 

2. Untuk menyediakan informasi untuk mahasiswa yang mengambil 

jurusan manajemen pemasaran guna sebagai pedoman dalam 

penelitian. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

 Bagian ini digunakan untuk menyederhanakan kajian yang terinci dan jelas 

yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang dimana berupa 

permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan dalam penelitian. 

BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS  

Pada bab ini menjelaskan tentang model penelitian sebelumnya, 

pengertian variabel dependen, hubungan antara variabel dependen 

dengan  independen, beserta model penelitian dan perumusan 

hipotesis. 

 

 

Erwin. Analisis Pengaruh dari Brand Name, Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, Trust Terhadap 
Online Purchase Intention pada Pengguna E-Commerce di Kota Batam, 2019 
UIB Repository©2019



  7 

 

Universitas Internasional Batam 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, pengertian operasional variabel, teknik pengumpulan 

data, metode analisa data, uji kualitas data, metode analisa data, uji 

asumsi klasik dan uji hipotesis. 

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi demografi responden, 

uji validitas dan reabilitas intrumen pengukuran dan pembahasan 

hasil penelitian. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian berupa 

kesimpulan, keterbatasan serta rekomendasi dari peneliti untuk 

memudahakan penelitian seterusnya. 
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