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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 Tinjauan Pustaka 

Menjelaskan mengenai kajian penelitian secara relevan terhadap penelitian 

yaitu penelitian kualitas e-commerce Shopee. Selanjutnya hasil kajian 

penelitian diuraikan dengan singkat dan dijadikan sebagai landasan untuk 

mendukung penelitian ini. 

(S. R. Arifin, Nugroho, & Hantono, 2015) melaksanakan penelitian 

“Analisis Kualitas Layanan Website Universitas Hasunuddin Dengan Metode 

Webqual 4.0 Modifikasi”. Analisis dilakukan untuk mengukur perbandingan 

(gap) diantara pandangan aktual dan harapan ideal penggunanya. Kerangka 

pemikiran untuk penelitian ini diukur berdasarkan kualitas informasi (akurat, 

terpecaya, mudah dimengerti), kualitas interaksi layanan (transaksi aman, 

informasi pribadi aman, mudah berkomunikasi), kualitas antarmuka pengguna 

(link bekerja dengan baik, poses download cepat,) kualitas kegunaan (mudah 

dipelajari, navigasi mudah, dan mudah digunakan). 

Pada penelitian (Webqual, David, & Veronika, 2018) dilaksanakannya 

penelitian “Analisis Kualitas Website Provinsi Bengkulu Menggunakan 

Metode Webqual 4.0”. Tujuan digunakannya untuk mengetahui tentang 

pemanfaatan dan pengunaan website e-government dari sisi masyarakat 

terhadap demi mengukur keberhasilan setiap pengembangan sistem informasi 

suatu pemerintahan. Sedangkan tujuan lainnya dari penelitian yaitu untuk 

menganalisis sumber-sumber apa yang sangat berdampak dari kualitas 

pelayanan menggunakan metode Webqual 4.0 terhadap user satisfication 
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sehingga hasil pengujian dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk 

menurunkan tingkat atau memperbaiki kekurangan yang ada pada website. 

Selanjutnya penelitian yang dilakuan  (Himawat & dkk, 2017) yang meiliki 

judul “Analisis Kualitas Layanan Website E-commerce Terhadap Kepuasan 

Pengguna Menggunakan Metode Webqual 4.0”. Website yang menjadi dasar 

penelitian adalah Bukalapak, Tokopedia, dan Lazada dengan menggunakan 

metode Webqual. Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk menilai sejauh 

mana kepuasan penggunaan terhadap website e-commerce, karena mengingat 

terjadinya peningkatan jumlah pengaduan kasus e-commerce pada Yayasan 

Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dari tahun 2014 ke 2015 di Indonesia. 

Di pihak lain (Landaoe Edo Mashanriza & dkk, 2018) melakukan penelitian 

terhadapa website e-commerce Shopee dengan judul “Analisis Kualitas 

Website E-Commerce Pada Website Shopee.co.id di Indonesia dengan 

Menggunakan Metode Webqual 4.0”. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

menilai kualitas website Shopee, sehingga tetap dapat meningkatkan layanan 

website dan terus bersaing. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 E-Commerce 

Berdasarkan (Landaoe Edo Mashanriza & dkk, 2018) e-commerce ialah 

sebuah media perdagangan elektronik yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik 

berikut: 
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1. Business-to-Consumer (B2C)  

Ialah bisnis online yang paling banyak digunakan pada saat ini. Contoh: 

portals, online retails, community provider, transaction brokers, & market 

creators. 

2. Business-to-Business (B2B) 

Ialah bisnis online yang melakukan penjualan online ke bisnis yang lainnya. 

Contoh: Distributor,  perusahaan. 

3. Consumer-to-Consumer (C2C) 

ialah bisnis online dimana konsumen melakukan penjualan ke konsumen 

lainnya dengan bantuan pasar online. Konsumen dapat mempersiapkan 

produk yang akan dipasarkan, menyediakan katalog, dan menempatkan di 

dalam mesin pencarian. 

4. Peer-to-Peer (P2P) 

Merupakan bisnis online dimana pengguna internet dapat berbagi file dan 

sumber daya secara langsung tanpa harus melewati server pusat dari bisnis 

e-commerce tersebut. 

5. Mobile Commerce 

Merupakan bisnis online dimana pengguna menggunakan wireless media 

digital dalam melakukan transaksi bisnis online. Contoh: penggunaan 

perangkat smartphone atau laptop yang terhubung dengan internet. 

 

2.2.2 WebQual 

Pada tahun 1998 Webqual dimulai oleh Stuart Barnes dan Richard Vidgen. 

Metode WebQual ialah sebuah perluasan dari metode Serqual. WebQual 
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mempunyai beberapa perubahan versi pada penyusunan dimensi pertanyaannya. 

Berdasarkan (Setiyorini, 2016), metode WebQual memiliki 4 versi pengembangan,  

seperti WebQual 1.0, WebQual 2.0, WebQual 3.0, dan WebQual 4.0 

Versi awal  yaitu 1.0 yang diteliti dengan cara melibatkan siswa-siswi untuk 

meungukur kualitas website tersebut melalui kuisioner. Pembagian kuisioner dibagi 

menjadi 4 kelompok yaitu kemudahan kegunaan, pengalaman, informasi, 

komunikasi dan integrase. Namun demikian, penerapan metode WebQual 1.0 

masih tidak terwakili pada website yang berjenis B2C (Business to Consumer)  

Versi kedua yaitu WebQual 2.0. Pada versi ini metode WebQual mengalami 

perluasan model dengan menfokuskan kualitas interaksi serta menghapus beberapa 

item kualitas infromasi lainnya dari WebQual 1.0. Perluasan model kualitas ini 

diimplementasikan pada website toko buku online. 

Versi ketiga yaitu WebQual 3.0. Pada versi tersebut kualitas website 

dikelompokkan menjadi tiga jenis seperti kualitas website, informasi dan layanan 

interaksi. Pada WebQual 1.0 menekankan kualitas informasinya namun tidak 

optimal kualitas interaksi layanannya. Sama halnya WebQual 2.0 kuat pada kualitas 

interaksinya namun menghapuskan beberapa item kualitas informasi WebQual 1.0. 

Perluasan model kualitas ini diaplikasikan pada domain lelang online. 

Pada versi keempat  yaitu WebQual 4.0, terjadi perubahan aspek kualitas 

website pada WebQual 3.0 yang digantikan dengan kualitas penggunaan (usability), 

dimana lebih memfokuskan sisi pandangan pengguna dan bukan dari sisi 

pengembang. Jadi pada metode WebQual 4.0 terjadi penekanan dimensi 
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penggunaan (usability) yang berpanduan pada interaksi manusia dan computer 

dengan web usability. Pada model ini dikategorikan menjadi: 

a. Kualitas Penggunaan  

Kualitas penggunaan ialah kualitas yang berhubungan denan rancangan situs. 

Mencangkup kemudahan untuk dipelajari, dimengerti, ditelusuri, digunakan, 

penampilan bentuk visual yang baik, dan perasaan yang menyenangkan pada 

pengalaman baru. 

b. Kualitas Informasi 

Yaitu berupa kualitas informasi pada isi yang ada di website. Mencangkup hal-

hal seperti informasi keakuratan, kepercayaan, up to date, informasi sesuai 

dengan pembahasan, mudah dipahami, detail dan terperinci. 

c. Kualitas Interaksi Layanan 

Yaitu kualitas yang dirasakan user ketika ia melakukan penelusuran pada situs. 

Mencangkup kemampuan terhadap rasa keamanan pada saat bertransaksi, 

reputasi situs yang baik, komunikasi yang mudah, terciptanya rasa emosional 

secara personal, kepercayaan untuk menyimpan informasi pribadi, terciptanya 

komunitas atau perkumpulan yang lebih spesifik, kepercayaan terhadap janji 

yang akan ditepati. 

Dimensi dan indikator metode WebQual 4.0 adalah sebagai berikut  : 

Tabel 1 Dimensi dan indikator metode WebQual 4.0 

Nomor Dimensi Indikator 

1 

Kualitas penggunaan 

(usability) 

I find the site easy to learn to operate ( Saya 

merasa mudah dalam mengoperasikan 

website) 
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2 My interaction with the site is clear and 

understandable (Interaksi saya dengan 

website mudah dan dapat dipahami) 

3 I find the site easy to navigate (Saya merasa 

mudah untuk menavigasi website) 

4 I find the site easy to use (Saya merasakan 

website mudah dan dapat untuk digunakan) 

5 The site has an attractive appearance 

(Website memiliki tampilan menarik) 

6 The design is appropriate to the type of site 

(Desain sesuai dengan tipe website) 

7 The site conveys a sense of competency 

(Website meyakinkan dan kompeten) 

8 The site creates a positive experience for me 

(Website memberikan pengalaman secara 

positif bagi saya ) 

9 Kualitas Informasi 

(Information Quality) 

 

Provides accurate information (Memberikan 

informasi yang akurat) 

10 Provides believable information 

(Memberikan informasi terpercaya) 

11 Provides timely information (Memberikan 

informasi tepat waktu) 

12 Provides relevant information (Memberikan 

informasi yang relevan) 
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13 Provides easy to understand information 

(Memberikan informasi yang mudah dan 

dapat  dipahami) 

14 Provides information at the right level of 

detail (Memberikan informasi dengan detail) 

15 Present the information in an appropriate 

format (Memberikan informasi sesuai dengan 

format) 

16  

 

 

Kualitas Interaksi 

Layanan (Service 

Interaction Quality) 

 

Has a good reputation (Memiliki ukuran 

reputasi yang baik) 

17 It feels safe to complete transactions (Merasa 

aman dalam menyeleseikan transaksi) 

18 My personal information feels secure (Saya 

merasa aman memberikan informasi pribadi) 

19 Creates a sense of personalization (Dapat 

menjamin terjaganya informasi pribadi) 

20 Conveys a sense of community (Memiliki 

citrayang baik di komunitas) 

21 Makes it easy to communicate with the 

organization (Memudahkan untuk 

berkomunikasi dengan perusahaan / 

organisasi) 

22 It feel confident that goods/services will be 

delivered as promised (Merasa yakin bahwa 

Syitty Nurhaliza. Analisis Kualitas Website E-Commerce Shopee Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan 
Metode Webqual 4.0 Di Batam. 
UIB Repository©2019



13 
 

    Universitas Internasional Batam 
  

produk yang dipesan akan dikirim sesuai 

seperti yang dijanjikan) 

 

2.2.3 Kepuasan Pengguna 

(Hartono & Wahyono, 2015) Menjelaskan bahwa kepuasan pengguna ialah 

ukuran seberapa jauh manfaat pada sebuah produk dapat dirasakan sesuai dengan 

yang diharapkan penggunanya. Apabila dirasakan sama atau lebih baik dengan 

yang telah diharapkan pengguna. Sehingga dapat dikatakan pengguna merasa puas. 

Sedangkan, apabila pengguna merasa lebih rendah dengan yang diharapkan, 

Sehingga dapat disimpulkan pengguna tidak merasa puas. 

Kepuasan Pengguna menurut (Berata & Supriyadi, 2016) adalah sebuah 

level perasaan pengguna baik senang dan sedih yang ditimbulkan sesudah pengguna 

melakukan pengecekan perbedaan diantara kualitas produk / jasa yang 

dipergunakan dengan pengguna inginkan.  

2.2.4 Shopee  

Menurut (Sastika, 2018), Shopee merupakan “Jual beli online berbasis 

aplikasi mobile, yang sedang berkembang di negara Indonesia”. Secara resmi 

shopee mulai masuk ke negara Indonesia pada tahun 2015. Shopee menfasilitasi 

fitur-fitur dimana pengguna dapat menjual dan membeli berbagai produk, serta 

adanya penawaran yang menarik dengan harga yang relatif murah dan gratis ongkos 

kirim ke wilayah Indonesia. 

Jual Beli Shopee memberi penawaran berbagai jenis produk, serta 

dilengkapi dengan pelayanan pengiriman terintegrasi seperti jasa pengiriman 

barang, metode pembayaran yang aman, serta fitur sosial menyenangkan, inovatif 
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dan aman. Berdasarkan rating aplikasi shopee pada Play Store tahun 2019. Shopee 

mendapatkan total rata-rata ulasan dengan perolehan bintang sebesar 4.2. 

Menurut (Parayoga & Dkk, 2016) beberapa fitur shopee yang berpegaruh 

besar terhadap kepuasan penggunanya sebagai berikut: 

1. Fitur Chatting 

Fitur chatting merupakan fitur yang digunakan penjual dan pembeli untuk 

berkomunikasi di aplikasi maupun website Shopee. 

2. Fitur Tawar 

Fitur tawar adalah fitur yang digunakan untuk mempermudah pembeli 

menawar harga barang yang akan dibeli.  

2.2.5 Teknik Penarikan Sampling  

Menurut (Amirullah, 2015) adapun teknik penarikan sampling dalam 

penelitian terbagi dua, seperti nonprobability sampling dan probability sampling 

yang diklasifikasikan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2 Klasifikasi Teknik Sampling 

Non Probability Sampling Probability Sampling 

Convenience  Simple Random  

Judgmental  Systematic  

Quota  Stratified 

Snowball  Cluster  

 

2.2.6 Teknik Quota Sampling (Sampel Berdasarkan Jumlah) 

Merupakan bagian jenis dari teknik non probability sampling. Menurut 

(Silalahi, 2015) teknik Quota sampling adalah suatu teknik yang dilaksanakan 

melalui cara penentuan jumlah target sampel dari jumlah populasi serta membuat 
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karakteristik kontrol tertentu, sampai tercapai jumlah kuota sampel sesuai dengan 

yang diinginkan. Misalnya, peneliti membatasi jumlah sampel sebanyak 200 orang, 

dengan karakteristik jumlah target 80 mahasiswa, 70 karyawan swasta dan 50 

karyawan negeri. 
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