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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Beberapa tahun belakangan ini teknologi jauh lebih canggih dan terus 

berkembang dibanding dengan beberapa tahun lalu. Perkembangan teknologi tersebut 

dapat dirasakan didalam berbagai bidang mulai dari transportasi, komunikasi 

elektronik bahkan di dunia maya. Oleh sebab itu gaya hidup masyarakat saat ini ikut 

berubah karena pengaruh dari perkembangan teknologi tersebut, salah satu yang 

paling mencolok dari perkembangan teknologi tersebut adalah gadget dan 

kecenderungan beraktivitas di dunia maya seperti berbelanja secara online atau lebih 

sering disebut dengan online shopping. 

Online shopping atau belanja online via internet, adalah suatu proses 

pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet. Bisnis online 

juga sama seperti kegiatan bisnis yang kita kenal sehari-hari. Bedanya dalam bisnis 

online ini segala kegiatan bisnis dilakukan secara online dengan menggunakan media 

internet. Perkembangan online shop atau belanja online di Indonesia berkembang 

dengan pesat dan cepat. Padahal beberapa tahun silam, trend online shoping di 

Indonesia masih belum populer karena kebiasaan masyarakat Indonesia yang 

cenderung memiliki anggapan “ada uang, ada barang” layaknya berbelanja di 

swalayan atau di pasar tradisional. Hal ini dapat kita kaitkan dengan faktor financial 

risk atau resiko keuangan yang di khawatirkan oleh pembeli. 
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Perkembangan online shop, ini dapat dilihat dari mulai bermunculnya website 

toko online atau online shop seperti Kaskus, OLX, Tokopedia, Lazada dan masih 

banyak lagi, untuk menghemat waktu dan memudahkan pembeli dalam memenuhi 

kebutuhnnya serta mencari informasi biasanya website online sudah menyediakan 

beberapa fitur yang bermanfaat untuk para pembeli agar dapat dengan mudah 

menemukan barang yang di inginkan sesuai dengan kategori barang dagangan yang 

akan dicari atau dibeli (perceived usefulness). Selain fitur-fitur yang bermanfaat 

dalam memudahkan pembeli, website online juga memiliki desain yang 

membebaskan pembeli dari kesulitan untuk menggunakannya saat akan melakukan 

transaksi online (ease of use). 

Perkembangan dan peningkatan kegiatan online shopping di Indonesia 

ternyata juga diiringi dengan peningkatan kejahatan melalui internet (cyberfraud) 

dalam kegiatan online shop. Berdasarkan clearcommerce.com pada tahun 2001 

Indonesia dinyatakan berada di urutan kedua Negara asal pelaku cyberfraud setelak 

Ukraina. Peningkatan kejahatan dalam internet (cyberfraud) merupakan ancaman 

yang serius bagi para penjual maupun pembeli dalam online shop. Para penjual dan 

pembeli harus saling memiliki kepercayaan (trust) untuk dapat terus melakukan 

kegiatan jual-beli melalui website online.  

Laohapensang (2009) menyatakan bahwa, online shop sudah marak sekitar 20 

tahun terakhir. Online Shop merupakan salah satu bentuk alternatif yang dapat 

digunakan para pebisnis untuk menawarkan produk atau jasa mereka. Seiring dengan 
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terus bertambahnya pengguna layanan internet, yang disebabkan karena murah dan 

mudah, maka bisnis secara online shop semakin berkembang. Perkembangan bisnis 

online shop juga didukung oleh peningkatan produktifitas dari industri yang 

menyediakan berbagai macam produk untuk dipasarkan melalui media internet. Hal 

inilah yang memicu maraknya usaha jual-beli melalui internet (online shop) karena 

mudah untuk dijalankan, tidak memerlukan modal yang besar dan tidak harus 

membutuhkan sistem manajemen yang rumit dan tidak membutuhkan karyawan 

untuk mengelolanya. Cukup dengan adanya foto produk dan akses internet untuk 

memasarkannya, usaha ini sudah dapat berjalan (Laohapensang, 2009). 

Di Indonesia sendiri memiliki 45.000.000 pengguna internet, hampir 70% 

pengguna internet di Indonesia mengatakan bahwa mereka telah memiliki rencana 

dalam melakukan pembelian online dan 25% diantaranya mengatakan lebih dari 10% 

anggaran belanja mereka di gunakan untuk melakukan online shopping. Selain itu 

pengguna internet di Indonesia juga selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, 

dari tahun 2012 hingga 2015 peningkatan pengguna internet di Indonesia telah 

mencapai 8-12 % setiap tahunya. ( berdasarkan sumber dari comscore, ADMA, saling 

silang, tempo.co).  

Berdasarkan  uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berkaitan dengan online shopping dengan mengambil judul “Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Customer Attitude dalam Online Shopping “. 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan 

melakukan pembahasan terhadap masalah-masalah yang ada yaitu 

a. Apakah perceived usefulness berpengaruh positif terhadap attitude dalam 

online shopping ? 

b. Apakah ease of use berpengaruh positif terhadap attitude dalam online 

shopping ? 

c. Apakah financial risk berpengaruh positif terhadap attitude dalam online 

shopping ? 

d. Apakah trust berpengaruh positif terhadap attitude dalam online shopping ? 

 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis sesuai dengan permasalahan diatas 

memiliki tujuan untuk mengetahui : 

a. Pengaruh perceived usefulnes  terhadap attitude dalam online shopping  

b. Pengaruh ease of use terhadap attitude dalam online shopping  

c. Pengaruh financial risk terhadap attitude dalam online shopping  

d. Pengaruh trust terhadap attitude dalam online shopping  

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui perilaku (attitude) 

konsumen dalam melakukan online shopping dan sebagai masukan bagi para pemilik 

Ervina, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Customer Attitude Dalam Online Shopping, 2016 
UIB Repository(c)2016



5 

 

 

 

online shop untuk mengetahui kebutuhan konsumen serta sebagai panduan untuk 

memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada para konsumennya. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi sistematika pembahasan ke 

dalam 5 (lima) bab yang dapat dirincikan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi uraian beberapa aspek dari isi skripsi yaitu 

memuat tentang latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. 

BAB II : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kerangka teoretis yang 

menjadi dasar teori yang berhubungan dengan masalah-masalah yang 

diteliti, hubungan antar variabel, dan definisi variabel seperti kualitas 

layanan, kepercayaan, kepuasan pelanggan, komitmen, dan loyalitas 

serta perumusan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai rancangan penelitian, obyek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, uji 

kualitas data dan metode analisis data. 
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BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang analisis data yang digunakan 

untuk meneliti permasalahan yang ada, meliputi statistik deskriptif, 

hasil uji kualitas data, hasil uji outlier, hasil uji asumsi klasik dan 

hasil uji hipotesis. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan, keterbatasan penulis yang mungkin akan mempengaruhi 

hasil penelitian dan rekomendasi atau saran-saran dari penulis bagi 

perusahaan atau penelitian yang akan dilakukan pada kemudian hari.  
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