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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berkembangannya teknologi yang canggih masa kini, maka bertambah pesat 

pula pertumbuhan media informasi dalam kehidupan masyarakat. Mulai dari media 

informasi majalah, koran, radio, televisi, bahkan internet. Perkembangan teknologi 

yang cepat ini tentunya juga menyebabkan perubahan secara signifikan di berbagai 

bidang kehidupan. Salah satunya adalah perubahan gaya hidup masyarakat. Gaya 

hidup masyarakat masa kini semakin serba instan demi mencari sesuatu layanan 

yang lebih praktis, menghemat waktu, serta mempermudah untuk membandingkan 

harga, jenis bahkan tempat tanpa pertemuan tatap muka secara langsung atau 

disebut electronic commerce (e-commerce).  

Salah satu pemanfaatan teknologi pada bidang jual beli online (e-commerce) 

yang berkembang cepat adalah Shopee. Namun selain itu, di Indonesia terdapat juga 

banyak situs e-commerce popular lainnya, seperti Bukalapak.com, Tokopedia.com, 

Lazada.co.id, dll. Dengan banyaknya jumlah layanan e-commerce di Indonesia, 

maka perbandingan kualitas tentunya harus diperhatikan lebih lanjut karena sangat 

berpengaruh dengan banyaknya jumlah pelanggan e-commerce itu sendiri. Selain 

itu kualitas e-commerce juga ditentukan oleh kualitas informasi, interaksi dan 

kegunaan e-commerce itu sendiri. Banyaknya jumlah pengguna Shopee tentu 

memungkinkan adanya pelanggan yang tidak puas bahkan merasa kecewa dengan 

pelayanan yang telah diberikan, seperti menerima barang tidak sesuai pesanan, 

proses pengembalian uang yang membutuhkan jangka waktu lama. 
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 Dengan adanya penilaian tiap-tiap faktor tersebut, maka para pelaku e-

commerce dapat dengan mudah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasaan 

dan memahami kebutuhan para penggunanya. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian 

yang bertujuan untuk menganalisis kualitas e-commerce Shopee. Pada penilaian 

kualitas website shopee ini, penulis menggunakan sebuah metode yaitu WebQual 

4.0.  

Berdasarkan penyebab permasalahan tersebut, sehingga penulis memiliki 

pemikiran untuk membuat sebuah skripsi “ANALISIS KUALITAS  

E-COMMERCE SHOPEE TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA 

MENGGUNAKAN METODE WEBQUAL 4.0 DI BATAM”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Batasan perumusan permasalahan penelitian ialah: 

1. Bagaimana kualitas e-commerce Shopee berdasarkan dimensi kualitas 

kemudahan penggunaan (usability quality) menurut penggunanya? 

2. Bagaimana kualitas e-commerce Shopee berdasarkan dimensi kualitas 

informasi (information quality) menurut penggunanya? 

3. Bagaimana kualitas e-commerce Shopee berdasarkan dimensi kualitas 

interaksi layanan (service interaction quality) menurut penggunanya? 

4. Bagaimana kualitas e-commerce Shopee secara menyeluruh menurut 

penggunanya? 

5. Apakah kualitas e-commerce Shopee yang berdimensi usability, 

information, dan service interaction mempunyai pengaruh terhadap user 

satisfaction? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar lebih dipahami dan difokuskan, maka diperlukan batasan berikut ini: 

1. Penilitian hanya ditujukan untuk e-commerce shopee menggunakan 

metode Webqual 4.0 di Batam. 

2. Penulis hanya melakukan analisa kualitas e-commerce shopee terhadap 

kepuasan pengguna. 

3. Kuisioner dalam penelitian dilakukan secara online menggunakan google 

form. Responden pada penelitian ialah masyarakat umum di wilayah 

Batam. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian yaitu: 
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1. Mengetahui kualitas kemudahan penggunaan e-commerce shopee sebagai 

media berbelanja online menurut penggunanya? 

2. Mengetahui kualitas informasi e-commerce shopee sebagai media 

berbelanja online menurut penggunanya? 

3. Mengetahui kualitas layanan e-commerce shopee sebagai media 

berbelanja online menurut penggunanya? 

4. Mengetahui kualitas e-commerce shopee secara menyeluruh menurut 

penggunanya? 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh yaitu: 

1. Memberikan masukan dan bahan koreksi kepada pihak perusahaan 

sehingga kedepannya dapat dilakukan evaluasi, serta peningkatan kualitas 

e-commerce shopee di Indonesia. 

2. Menambah pengetahuan, wawasan bagi pembaca sehingga dapat menjadi 

bahan referensi dalam penelitian terutama mengenai media belanja online 

lokal.  

3. Membuka pengetahuan dan wawasan bagi penulis terutama mengenai 

kualitas e-commerce di negara Indonesia. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika terbagi menjadi lima sub utama seperti pendahuluan, tinjauan 

pustaka, metodologi penelitian, analisis dan pembahasan, kesimpulan dan saran. 

 

BAB I  PENDAHULUAN 
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  Menjelaskan latar belakang suatu masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Menjelaskan dasar-dasar teori untuk menganalisa penelitian. Berupa 

teori pengertian, definisi, dan konsep metode penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian dan digunakan sebagai landasa penulis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

  Menguraikan tahapan- tahapan dilakukannya penyelesaian analisis 

yang terdiri dari metode dan langkah yang digunakan, identifikasi masalah, serta 

studi literatur. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

  Menguraikan tentang tahapan analisa metode Webqual 4.0 serta 

penjelasan dari hasil pengujian secara detail dan rinci. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Menguraikan kesimpulan dan saran secara menyeluruh terhadap 

hasil pengujian yang telah dilaksanakan penulis sebelumnya. 
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