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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan internet yang semakin pesat terhadap teknologi telah 

mempermudah konsumen dalam berbelanja barang maupun jasa dan penelusuran 

informasi mengenai produk melalui dunia internet. Selain itu juga menjadikan 

salah satu media pemasaran yang murah, cepat, mudah didapat dan memiliki 

jangkauan yang luas hingga menembus batas-batas negara, yang dapat 

menguntungkan banyak pihak, baik bagi pihak konsumen maupun pihak produsen 

dan penjual. Internet mengubah cara bisnis yang tersebar diseluruh negara. 

Konsumen mempunyai bermacam-macam hubungan bisnis dalam berinteraksi 

yang salah satunya adalah website. Website merupakan tempat bertemu antara 

penjual dan pembeli dalam bertukar produk, jasa, maupun informasi (Close & 

Kukar-Kinney, 2010). 

Salah satu negara yang adopsi teknologi dan internetnya sedang 

berkembang adalah Indonesia. Di tahun 2013 disebutkan bahwa pengguna 

internet di Indonesia telah mencapai angka 71,19 juta jiwa yang telah meningkat 

sebanyak 13% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan meningkatnya 

pengguna internet, maka semakin besar juga kemungkinan berbelanja online 

masyarakat Indonesia melalui media website maupun media lainnya 

(http://www.antaranews.com/berita/414167/apjii-penguna-internet-di-indonesia-

terus-meningkat). Sedangkan pengguna internet di kota Batam pada tahun 2013 
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mencapai 263.000 jiwa menurut (http://statistik.kominfo.go.id/ 

site/data?idtree=326&iddoc=1186&data-data_page=3). 

Perilaku konsumen dalam membeli barang maupun jasa melalui akses 

online tidak selalu sama dan mempunyai sifat tersendiri dalam melakukan 

pembelian barang secara online. Perilaku tersebut dibagi menjadi 2 yaitu hedonic 

motivation dan utilitarian motivation (Guido, 2006). Dalam hedonic motivation, 

para konsumen selalu membeli suatu barang berdasarkan kesenangan maupun 

yang mempunyai unsur hiburan yang dapat menyenangkan konsumen terhadap 

suatu produk. Oleh karena itu konsumen hedonic dapat ditargetkan dengan 

memberikan efek kesenangan, kenikmatan dan suasana pengalaman pada saat 

berbelanja (Menon & Kahn, 2002). Sedangkan utilitarian motivation, para 

konsumen membeli suatu produk berdasarkan manfaat dan kegunaan terhadap 

suatu produk. Aspek utilitarian pada belanja online terkait dengan nilai, 

kemudahan penggunaan (Khare & Rakesh, 2011) dan kenyamanan (Bhatnagar, 

Misra & Rao, 2000; Chen 2012; Khare & Rakesh, 2011). Dalam pandangan 

utilitarian, konsumen memperhatikan dalam membeli suatu produk dengan cara 

yang efisien dan tepat waktu (Childers, Carr, Peck & Carson, 2001). 

Niat beli konsumen dapat ditentukan dari informasi mengenai suatu 

produk tertentu maupun faktor harganya. Informasi suatu produk merupakan 

aspek penting dari proses yang akan menimbulkan niat beli konsumen. Hal ini 

akan memotivasi konsumen untuk melakukan pencarian informasi menggunakan 

internet yang nantinya akan berakibat pada niat beli konsumen. Niat pencarian 

informasi online pada konsumen berhubungan dengan bagaimana konsumen 
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mencari dan menemukan informasi yang berharga dalam menggunakan internet. 

Sebelum konsumen ingin membeli sebuah produk atau jasa, yang paling pertama 

kemungkinan konsumen mencari dan mengumpulkan semua informasi yang 

penting dan berharga mengenai produk atau jasa (Shim S., Eastlick, Lotz & 

Warrington, 2001). Selain itu, penentuan niat beli konsumen juga ditentukan oleh 

faktor harga suatu produk yang beragam macam. Semakin rendah harga suatu 

produk, semakin banyak pula jumlah pembeli dan demikian pula sebaliknya. 

Dengan demikian harga merupakan faktor yang paling penting yang dapat 

menarik para konsumen dalam melakukan pembelian (Reibstein, 2002).  

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis 

melakukan penelitian terhadap online shopping dengan judul “Analisis Pengaruh 

Hedonic Motivation, Utilitarian Motivation, Information Search dan Perceived 

Price terhadap Online Purchase Intention”. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, 

maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah: 

1. Apakah hedonic motivation berpengaruh terhadap purchase intention? 

2. Apakah utilitarian motivation berpengaruh terhadap purchase intention? 

3. Apakah information search berpengaruh terhadap purchase intention? 

4. Apakah perceived price berpengaruh terhadap purchase intention? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh hedonic motivation terhadap purchase intention. 

2. Untuk mengetahui pengaruh utilitarian motivation terhadap purchase 

intention. 

3. Untuk mengetahui pengaruh information search terhadap purchase intention. 

4. Untuk mengetahui pengaruh perceived price terhadap purchase intention.  

1.3.2 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi pihak perusahaan online, sebagai informasi atau masukan kepada para 

manajemen perusahaan online untuk mengetahui dan memahami para 

konsumen atau pembeli yang membeli barang melalui situs toko online secara 

keseluruhan.  

2. Bagi pihak akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang 

melakukan penelitian serupa. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan uraian secara 

garis besar mengenai isi dan pembahasan masing-masing bab. Pembahasan 

penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu: 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini akan menguraikan latar belakang penelitian, perumusan    

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan.  

BAB II  : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS  

Bab ini berisi tentang penjelasan definisi, teori-teori dan hasil dari 

penelitian sebelumnya serta model yang mendasari penelitian 

(model penelitian terdahulu), model penelitian yang digunakan 

dan hipotesis penelitian.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menguraikan rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variable, teknik pengumpulan data, metode 

analisis data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.  

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi uraian tentang hasil pengujian data, analisis statistik 

deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji asumsi klasik beserta dengan 

penjelasan atas hasil-hasil dari pengujian hipotesis.  

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi kesimpulan dan pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya dan keterbatasan dari penelitian ini serta rekomendasi 

bagi peneliti selanjutnya. 
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