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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

  

Perkembangan dalam dunia teknologi telah membawa banyak perubahan 

dan timbulnya hal-hal yang baru. Perkembangan ini didorong oleh semakin 

majunya teknologi informasi dan internet sebagai sumber dari segala informasi. 

Menurut survei Nielsen, penetrasi internet di Indonesia telah meningkat sejak 

tahun 2010. Sekitar sepertiga dari populasi di kota-kota besar Indonesia sudah 

memiliki akses ke internet (http://www.nielsen.com).  

Setiap konsumen menggunakan internet untuk berbagai alasan dan tujuan 

seperti: mencari fitur produk, harga atau ulasan, memilih produk dan layanan 

melalui internet, melakukan pesan, pembayaran, atau cara lain yang kemudian 

diikuti dengan pengiriman produk yang diperlukan melalui internet, dan yang 

terakhir adalah layanan penjualan melalui internet atau cara lainnya (Sinha, 2010). 

Berdasarkan survei Visa, konsumen Indonesia memandang belanja 

online merupakan pilihan yang cerdas karena memudahkan mereka untuk 

menghemat uang dan waktu. Kenyamanan berbelanja kapan saja dan dimana saja 

merupakan faktor yang sangat mendorong perkembangan tren e-commerce di 

Indonesia. Tersedianya fasilitas untuk dapat membandingkan harga, belanja 

produk-produk terbaru, dan akses untuk mendapatkan penawaran  promosi yang 

menarik merupakan alasan utama mengapa konsumen Indonesia berbelanja secara 

online (http://bisniskeuangan.kompas.com). 
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Menurut Nielsen, konsumen digital Indonesia menikmati online shopping, 

khususnya membaca ulasan dan mencari informasi mengenai produk dan jasa 

secara online. Konsumen memandang internet sebagai sarana untuk mengecek 

produk atau jasa dan memberikan informasi sebelum mereka melakukan 

pembelian secara offline (http://www.nielsen.com).  

Konsumen Indonesia dalam berbelanja online, didominasi oleh belanja 

jasa travel, bersama dengan jasa penjualan tiket acara seperti tiket bioskop, 

pertunjukan, pameran dan pertandingan olahraga. Produk dan jasa tersebut 

dikategorikan ke dalam urutan lima teratas yang ingin dibeli konsumen secara 

online. Sekitar setengah dari konsumen Indonesia berencana untuk membeli 

secara online tiket pesawat (55%) serta melakukan pemesanan hotel dan biro 

perjalanan (46%). Empat dari sepuluh konsumen (40%) berencana untuk membeli 

buku elektronik (ebook), hampir empat dari sepuluh konsumen berencana untuk 

membeli pakaian, aksesori atau sepatu (37%), dan lebih dari sepertiga konsumen 

merencanakan untuk membeli tiket acara (34%) secara online. 

(http://www.nielsen.com).  

Namun, resiko saat berbelanja online masih menjadi kekhawatiran utama 

konsumen. Enam dari sepuluh konsumen (60%) mengatakan bahwa mereka tidak 

bersedia memberikan informasi kartu kredit mereka secara online. Konsumen juga 

khawatir akan menerima barang rusak (67%), khawatir barangnya tidak sampai 

(54%), biaya pengiriman (50%) dan kebingungan mengenai cara berbelanja di 

situs yang ada (49%). Berhubung kekhawatiran tersebut yang menjadi penghalang 

untuk berbelanja secara online, maka sangat penting bagi para peritel online untuk 
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menjamin keamanan dan meraih kepercayaan konsumen 

(http://www.nielsen.com). 

Resiko konsumen tersebut menjadi salah satu penghalang bagi tren 

belanja online  untuk terus berkembang, sehingga peneliti berusaha untuk 

melakukan penelitian mengenai sikap konsumen saat berbelanja dengan 

mengkonsiderasikan resiko sebagai pengaruh utama. Berdasarkan latar belakang 

di atas, peneliti meneliti karya ilmiah dengan judul "Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Perilaku Belanja Konsumen Secara Online". 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

1)   Apakah Financial Risks berpengaruh pada Attitude terhadap 

 perilaku belanja konsumen secara online? 

2)  Apakah Product Risks berpengaruh pada  Attitude terhadap perilaku 

 belanja konsumen secara online? 

3)   Apakah Convenience Risks berpengaruh pada Attitude terhadap 

 perilaku  belanja konsumen secara online? 

4)   Apakah Non-Delivery Risks berpengaruh pada Attitude terhadap 

 perilaku  belanja konsumen secara online? 

5)   Apakah Trust berpengaruh pada Attitude terhadap perilaku belanja 

 konsumen secara online? 
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6)  Apakah Attitude berpengaruh pada perilaku belanja konsumen secara 

 online? 

7)   Apakah Subjective Norms berpengaruh pada perilaku belanja 

 konsumen secara online? 

8)  Apakah Perceived Behavioral Control berpengaruh pada perilaku 

 belanja konsumen secara online? 

9)  Apakah Domain Specific Innovativeness berpengaruh pada perilaku 

 belanja konsumen secara online? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1)   Pengaruh Financial Risks pada Attitude terhadap perilaku belanja 

konsumen secara online. 

2)  Pengaruh Product Risks pada Attitude terhadap perilaku belanja 

konsumen secara online. 

3) Pengaruh Convenience Risks pada Attitude terhadap perilaku belanja 

konsumen secara online. 

4) Pengaruh Non-Delivery Risks pada Attitude terhadap perilaku belanja 

konsumen secara online. 

5) Pengaruh Trust pada Attitude terhadap perilaku belanja konsumen 

secara online. 

6)  Pengaruh Attitude pada perilaku belanja konsumen secara online. 
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7)  Pengaruh Subjective Norms pada perilaku belanja konsumen secara 

online. 

8)  Pengaruh Perceived Behavioral Control pada perilaku belanja 

konsumen secara online. 

9) Pengaruh Domain Specific Innovativeness pada perilaku belanja 

konsumen secara online. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat yang 

dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dan informasi yang penting kepada manajer pemasaran perusahaan 

dan juga pemilik toko online. Serta membantu untuk mengetahui 

alasan utama atau faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

belanja konsumen secara online. Dengan mempertimbangkan 

faktor-faktor tersebut, diharapkan baik perusahaan maupun toko 

online dapat menghasilkan rencana pemasaran yang dapat 

memenangkan hati konsumen.  

2. Bagi Akademik dan Perkembangan Ilmu 

 Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi 

bagi para mahasiswa/mahasiswi yang ingin melakukan penelitian 

yang lebih lanjut dan menjadi salah satu sumber referensi dalam 

tugas akademis.  
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1.4 Sistematika Pembahasan 

 Untuk mempermudah pembahasan selanjutnya, maka sistematika 

pembahasan dibagi sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

   Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar 

 belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan 

 manfaat penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN 

   HIPOTESIS 

   Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai variabel  

 penelitian, hubungan antar variabel, dukungan teori 

 dari penelitian-penelitian sebelumnya dan perumusan 

 hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

   Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai rancangan  

 penelitian, objek penelitian, definisi operasional 

 variabel, teknik pengumpulan dan metode analisis 

 data.  

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

   Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai deskriptif 

 objek penelitian, statistik deskriptif, uji outlier, uji 

 kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji 

 asumsi klasik (uji multikolinearitas, uji normalitas dan 
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 uji heteroskedastisitas) dan uji hipotesis (uji F, uji t 

 dan uji koefisien determinasi) 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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