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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia juga mengalami perkembangan digital, ditandai 

berkembangnya dunia usaha. Perusahaan tidak hanya membuka usahanya dengan 

offline namun dengan perkembangan teknologi perusahaan membuka usahanya 

dengan Online.  Perkembangan tersebut menjadikan  persaingan di dunia bisnis 

semakin  mencekam. Oleh sebab itu, perusahaan harus mampu mempertahankan 

posisinya sekaligus berkembang sesuai target perusahaan. Dunia bisnis 

berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. 

Toko online memiliki kelebihan yang tidak di miliki oleh toko-toko 

lainnya. Kelebihan pertamanya ada pada jangkauan toko online. Bentuk toko yang 

online, memudahkan pengguna toko online dapat di akses dimana saja. Tidak 

seperti toko offline yang hanya dapat di akses di daerah tertentu.   Kemudian 

kelebihan yang kedua yaitu, dalam menjalankan sebuah bisnis online, pengguna 

tidak harus terikat  oleh waktu. Toko online dapat di akses pada waktu kapanpun, 

berbeda dengan toko offline yang memiliki batas waktu jam buka. 

Pengguna internet pada tahun 2017 didominasi oleh usia produktif. 

Survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), masyarakat mulai 

mengerti betul dari kegunaan internet. Internet tidak hanya digunakan untuk 

keperluan pendidikan atau bisnis, tetapi dilakukan untuk kebutuhan sosial dalam 

bermasyarakat dan dapat menjadi ladang bisnis untuk penggunanya. Hal tersebut 

mengakibatkan jumlah pengguna kian bertambah dari tahun ke tahun.  
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Gambar 1.1 Pengguna Internet Indonesia 2017, sumber: Teknologi.id (2017). 

Pada tahun 2018, penggunaan internet bertambah 28 juta. Berdasarkan 

hasil survey yang dilakukan APJII, penggunaan internet bertambah 27,91 juta atau 

dengan persentase sebanyak 10,12% menjadi 171,18 juta jiwa. Dapat diartikan 

penggunaan internet di Indonesia terjadi peningkatan dengan cukup tajam menjadi 

64,8% dari jumlah jumlah masyarakat Indonesia 264,16 juta jiwa (Katadata.co.id, 

2018).  

Perkembangan teknologi di bidang bisnis telah memberikan pengaruh 

dalam berbagai aspek kehidupan. Perilaku masyarakat pun mengalami perubahan. 

Perubahan yang cukup signifikan terdapat pada perilaku atau kebiasaan dari 

masyarakat. Orang-orang mulai mengerti apa manfaat yang baik dalam 

penggunaan internet. Perusahaan besar hingga kecil mengerti betul bahwa 

kegunaan internet dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan kiprahnya 

didunia bisnis. Bahkan, perusahaan mulai menggunakan internet sebagai 
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ladangnya melakukan bisnis. Aktivitas bisnis yang dahulu dijalan secara manual 

sekarang dapat dijalan dengan otomatis tanpa ada pembatas waktu. 

 

Gambar 1.2 Online Shopping Terbanyak dikunjungi 2018, sumber: Kompasiana, 

(2018). 

Kompasiana.com (2018) menyatakan bahwa, online shopping yang 

banyak dikunjungi pada tahun 2018 adalah shopee dengan persentase sebesar 

27%, dan disusul oleh tokopedia dengan persentase sebesar 22%, kemudian 

bukalapak 18%, lazada sebesar 13%, JD.ID sebesar 10%, kemudian BliBli.com 

5%, Mataharimall 4% dan zalora hanya sebagian kecil yaitu 1%.  

Shopee masih menjadi peminat toko belanja Online bagi masyarakat di 

Indonesia dengan persentase 29% dan terendah ialah zalora dengan persentase 

0%.  Kompasiana (2018) pernah menyatakan bahwa shopee adalah penyedia 

platform yang terbanyak dikunjungi pada tahun 2018.  
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Gambar 1.3 Online Shopping yang akan bersinar 2019, sumber: Kompasiana, 

(2019). 

Pada tahun 2019, kompasiana (2019) kembali memprediksi dan 

melakukan survey terkait Online shopping yang ada di Indonesia. Tiga besar 

Online shopping di Indonesia dihuni oleh online shopping yang memiiki sistem 

C2C atau consumer to consumer. Pada C2C mengizikan siapapun dapat menjadi 

penjual, pembeli menjadi penjual, penjual menjadi pembeli, ataupun hanya 

sebagai pembeli akhir (end-consumer).  

Belanja online ialah perilaku konsumtif yang begitu mempengaruhi 

secara signifikan terhadap gaya hidup masa kini. Bahkan bisa dikatakan hampir 

setiap pelaku industri baik yang bergerak dibidang barang dan jasa, dituntut untuk 

mampu beradaptasi terhadap perubahan model jual beli untuk memaksimimalkan 

potensi pasar e-commerce. Konsistensi kegiatan belanja Online, menjadikannya 
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tren yang begitu berkembang pesat dikalangan konsumen, khususnya bagi kaum 

milenial di Kota Batam. 

Dorongan utama dalam melakukan kegiatan belanja online, pada 

umumnya didasari akses informasi yang luas terhadap suatu produk yang diminati 

oleh konsumen. Konsumen memiliki kebebasan dan kemudahan dalam melakukan 

pilihan produk dan pilihan tipe pembayaran. Hal berikutnya adalah alasan waktu 

dan tempat yang memungkinkan konsumen melakukan kegiaitan belanja online. 

Hal ini tentu menjadi pertimbangan untuk para pelaku industri untuk 

melakukan inovasi dan menyusun strategi pemasarannya yang sebelumnya 

bersifat konvensional menuju digital marketing. Kreatifitas dan fleksibelitas pasar 

dituntut tampil dominan dalam memberikan informasi digital terhadap suatu 

produk agar tepat sasaran guna pencapaian target pasar. Dukungan faktor 

keamanan dalam berbelanja online menjadi tolak ukur standar yang berpeluang 

menjaga kenyamanan dan mempertahankan sifat loyal dari seorang konsumen. 

Walaupun tidak semua konsumen tertarik terhadap kegiatan belanja 

online, adalah suatu fakta bahwa pola segmentasi pasar telah terbagi. Bisa 

dipastikan, hanya masalah waktu perkembangan belanja online akan berubah 

menjadi suatu budaya belanja di kota-kota tertentu khususnya seperti Kota Batam. 

Memasuki akhir tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Batam berdasarkan data Bank 

BI Kepri, berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini didasari 

pertumbuhan ekonomi Kepri yang sangat dipengaruhi pertumbuhan ekonomi 

dunia. Sektor perdanganan merupakan salah satu bagain dalam pencapaian 

tersebut. Maraknya perdagangan digital, proyeksi terhadap belanja online turut 

andil dalam merubah perilaku konsumen yang ada di Kota Batam. Dengan 
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berbagai pertimbangan, belanja online oleh masyarakat Kota Batam akan 

memberi pilihan bagi industri yang bergerak dibidang perdagangan untuk dapat 

memaksimalkan penjualan dari setiap produk yang dihasilkan. 

Berbagai studi dilakukan untuk dapat mempelajari faktor-faktor yang 

dapat mepengaruhi perilaku konsumen  aat belanja online. Metode penelitian 

disesuaikan area dan variabel penelitian yang berhubungan perilaku konsumen. 

Beberapa penelitian memberikan hasil yang mengindikasikan bahwa terdapat 

beberapa variabel penelitian seperti resiko kenyamanan yang mempengaruhi 

konsumen secara signifikan dalam melakukan pembelian online. Hasil penelitian 

lainnya, mengindikasikan bahwa pembelian online juga dipengaruhi oleh persepsi 

lingkungan sekitar, seperti keluarga, kerabat, media sosial dan budaya dari suatu 

daerah. Demikian halnya ketika variabel penelitian seperti harga, kepercayaan, 

dan kenyamanan yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mempengaruhi 

pembelian online oleh konsumen. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa 

variabel tersebut menjadi faktor utama dalam memberikan informasi yang 

mengarahkan pembeli untuk melakukan belanja online.  

Memahami dari sebuah perilaku konsumen, ialah faktor penting dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian. Mampu menentukan variabel yang 

berhubungan dengan belanja online dari sudut pandang akan orientasi konsumen, 

memberikan alternatif baru bagi para retail dalam merancang suatu strategi 

pemasaran yang beradaptasi dengan kebutuhan konsumen.  

Sesuai dengan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan analisis tentang 

faktor yang memiliki pengaruh perilaku konsumen dalam melakukan belanja 
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Online dengan judul: “Analisa Faktor yang Mempengaruhi Perilaku 

Konsumen dalam Belanja Online di Kota Batam.” 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

Dibawah ini terdapat pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Apakah risiko keuangan berpengaruh terhadap sikap konsumen dalam 

belanja secara Online? 

2. Apakah kenyamanan berpengaruh teradap sikap konsumen dalam belanja 

secara Online? 

3. Apakah risiko keuangan berpengaruh secara langsung terhadap perilaku 

konsumen dalam belanja Online? 

4. Apakah kenyamanan berpengaruh secara langsung terhadap perilaku 

konsumen dalam belanja Online? 

5. Apakah sikap sebagai variabel intervening berpengaruh terhadap perilaku 

konsumen dalam belanja Online? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu :  

1. Pengaruh dari risiko keuangan terhadap sikap konsumen dalam belanja 

Online. 

2. Pengaruh dari kenyamanan terhadap sikap konsumen dalam belanja 

Online. 

3. Pengaruh dari risiko keuangan secara langsung terhadap perilaku belanja 

Online. 
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4. Pengaruh dari kenyamanan secara langsung terhadap perilaku belanja 

Online. 

5. Pengaruh dari sikap sebagai variabel intervening dalam perilaku belanja 

Online. 

1.3.2  Manfaat Penelitian 

Pengusaha retail Online dapat memanfaatkan penelitian ini dalam 

menentukan strategi penjualan yang berorientasi terhadap sikap konsumen dalam 

belanja Online. kemudian penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk 

menjaga risiko keuangan dan kenyamanan konsumen dalam melakukan belanja 

Online.  

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ialah gambaran umum terkait dengan penelitian 

yang akan dijalankan. Adapun sistematika penulisan, yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini dimulai dengan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, 

tujuan dan manfaat terkait penelitian, dan juga sistematika penulisan 

penelitian ini. 

BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 Membahas landasan teori atau tinjauan pustaka yang berkaitan dengan 

financial risk, convenience dan attitude terhadap perilaku konsumen 

dalam melakukan belanja Online. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

 Metologi penelitian yang akan dilaksanakan, antara lain kerangka 

penelitian metode analisisnya dan hipotesis penelitian ini. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Mengenai hasil penelitian secara lebih detail dalam bentuk grafik dan 

label data menggunakan metode penelitian yang sudah ditentukan 

terlebih dahulu untuk dapat ditarik kesimpulan. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 Menjelaskan hasil penelitian secara lebih jelas dan detail, kemudian 

memberikan saran akademik dan juga keterbatasan pada penelitian ini. 
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