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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

 

Di era digital ini perkembangan internet di Indonesia semakin melaju pesat, 

ditandai dengan meningkatnya jumlah pengguna internet per-tahunnya. Hanya 

penyedia layanan pencari data atau informasi, dan alat komunikasi antara satu dengan 

yang lain, Namun kini Internet bukan hanya sekedar telah menciptakan kemampuan 

untuk mencari informasi saja, namun internet sekarng dapat mengubah batasan proses 

bisnis, menghapuskan paradigma teknologi informasi lama, dan menciptakan 

lingkungan baru ekonomi online global. Pertumbuhan ini sangat cepat dengan di 

iringi dengan pesat nya teknologi komunikasi di dunia. 

Di Tabel 1.1 Menurut situs internetworldstats.com pada akhir 2011 jumlah 

pemakai internet di dunia didominasi oleh penduduk Asia, yaitu sebesar 44.0 % dari 

total keseluruhan pemakai internet dunia. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

penggunaan internet di asia sudah cukup tinggi, masyarakat Asia sudah menganggap 

internet sebagai kebutuhan mereka. Namun dari segi penetrasi pasarnya, ternyata 

pengguna internet di Asia hanya 23.8 % dari total populasi penduduknya. 

Tabel 1.1 Pengguna Internet di Dunia 

Sumber : www.internetworldstats.com 2011 

Menurut situs internetworldstats.com di table 1.2 pada akhir 2011 jumlah 

pengguna internet di Indonesia masih berkisar pada angka 39.6 juta, dan menempati 

urutan tertinggi ke 4 di Asia setelah China, India, Jepang.  
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Garfik 1.1 Pengguna Internet di Asia 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : www.internetworldstats.com 2011 

Penetrasi Penggunaan Internet di Indonesia terus meningkat. Jika di tahun 

2010 lalu rata-rata penetrasi penggunaan Internet di kota urban Indonesia masih 30-35 

persen, di tahun 2011 bahwa angkanya sudah di kisaran 40-45 persen di table 1.3. 

Hasil riset, yang dirilis oleh Majalah Marketeers ini, dilakukan oleh MarkPlus Insight 

terhadap 2161 pengguna Internet di Indonesia memberikan gambaran jelas mengenai 

tren penggunaan Internet di Indonesia. Menurut MarkPlus Insight, jumlah pengguna 

Internet di Indonesia pada tahun 2011 ini sudah mencapai 39.6 juta orang. Studi 

terhadap urban netizen di Indonesia ini dilakukan pada bulan Agustus – September 

2011 di 11 kota besar antara lain Jakarta, Jabodetabek, Surabaya, Bandung, 

Semarang, Medan, Makassar, Denpasar, Pekanbaru, Palembang, dan Banjarmasin. 

MarkPlus Insight (2011) 
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Grafik 1.2 Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia 

 

Sumber : MarkPlus Insight 2011 

penetrasi pengguna internet di Bandung pada tahun 2011 adalah 45.1 persen 

dari total jumlah penduduk Bandung 2.270.970 orang atau sebesar 1.024.208  

pengguna internet di kota Bandung. MarkPlus Insight (2011). 

Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan di iringi dengan pesatnya 

pengguna internet di Indonesia khususnya di Kota Bandung maka semakin memacu 

persaingan antara para pelaku bisnis di dunia maya yaitu dengan cara perdagangan 

elektronik yaitu penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa 

melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer 

lainnya. Yang sering di kenal istilah E-commerce Stephen Gomory dan Robert 

Hoch (2008). 

Dengan hadirnya E-commerce, tren berbelanja konsumen yang dahulu 

dilakukan secara konvensional, dimana diperlukan kehadiran fisik konsumen dan 

barang yang dikonsumsi, lama kelamaan dapat berbelanja secara praktis melalui 

internet, telepon, bahkan melalui short message service (SMS), sehingga cara 

berbelanja secara online seperti ini disambut sangat baik karena dirasa lebih efektif 

dan efisien. Stephen Gomory dan Robert Hoch (2008). 

Melihat animo masyarakat yang semakin berkembang, Kaskus sebagai forum 

komunitas online pada sub forum jual beli sebagai salah satu sarana yang 

menawarkan barang elektronik, aksesories komputer, buku digital, kaos dan baju, dan 

lainnya mengenalkan model bisnis baru yang berbasiskan teknologi melalui forum 
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komunitas online sub forum jual beli kaskus.  

Menurut www.penn-olson.com menerangkan Kaskus berada di peringkat 3 di 

indonesia status pada desember (2011) untuk situs jual beli terpopuler di Indonesia di 

Tabel 1.4. 

Tabel 1.2 situs jual-beli terpopuler di Indonesia 

No Website Jual Beli populer 

1 Tokobagus.com 

2 Berniaga.com 

3 Kaskus.us 

4 Rokuten.co.id 

5 Kutubuku.com 

6 Didus.com 

7 Dualkeren.com 

8 Tokopedia.com 

Sumber : www.penn-olson.com 2011 

Melihat pada tahun 2011 kaskus hanya berada di posisi ke tiga setelah 

Tokobagus dan Berniaga, padahal data 2010 yg di rilis oleh www.penn-olson.com 

(2011) setelahnya Rokuten dan Kutubuku yang mengikuti nya. 

Garfik 1.1 Laporan Penipuan di Forum Jual Beli Kaskus 

 

 

 

 

 

Sumber : moderator kaskus . kaskus.us : (2012) 

Melihat pada tahun 2010 pelaporan penipuan di kaskus kaskus hanya ada 46 

laporan penipuan di forum jual beli kaskus ini namun di tahun 2011 terjadi 
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peningkatan penipuan terjadi  50 kasus sehingga ini dapat merusak reputasi dan 

popularitas forum jual beli kaskus pada situs jual beli di Indonesia khusus nya di 

bandung data ini di rilis oleh moderator kaskus . kaskus.us : (2012). 

Saat ini member Kaskus (status pada Januari 2012) sudah mencapai 3.899.869 

member, dengan rate 100-200 user baru setiap harinya, dan pengunjung situs ini 

sekitar 5.000 - 15.000 per hari. data tersebut di dapat di www.kaskus.us (2012). 

Dan member Kaskus (status pada Januari 2012) di kota Bandung mencapai 

657.899 member, dengan rate 20-70 user baru setiap harinya dan pengunjung situs ini 

sekitar 700 - 1200  per hari. Data tersebut di dapat di co admin kaskus . kaskus.us : 

(2012) 

Menurut Vidgen (2003) Kunci sukses online store adalah membangun 

kepercayaan, berbeda dengan toko retail/grosir kunci sukses mereka adalah lokasi, 

lokasi yang strategis akan mengakibatkan banyaknya penjualan. Namun bagi 

pemasaran online, kepercayaan pelanggan pada situs lah yang dijadikan acuan. 

Menurut Vidgen (2003) kepercayaan ini bisa dibangun dengan situs yang berkualitas, 

respon yang cepat, memberikan informasi yang benar, dan proses jual beli yang jujur.  

Trust atau kepercayaan merupakan pondasi dari bisnis. Suatu transaksi bisnis 

antara dua pihak atau lebih akan terjadi apabila masing-masing saling mempercayai. 

Kepercayaan (trust) ini tidak begitu saja dapat diakui oleh pihak lain/mitra bisnis, 

melainkan harus dibangun mulai dari awal dan dapat dibuktikan. Trust telah 

dipertimbangkan sebagai katalis dalam berbagai transaksi antara penjual dan pembeli 

agar kepuasan konsumen dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Ding Mao 

(2005) 

Sedangkan kepuasan konsumen menurut Kotler (2007;177) adalah perasaan senang 

atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau 

kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya". 

Kyootai Lee dan Kailash Joshi (2007) menyatakan bahwa: "respon emosional 

terhadap pengalaman yang berkaitan dengan produk atau jasa yang telah di beli, yang 

mewakili evaluasi proses psikologis, memberikan pemahaman tentang keinginan, 

harapan, pengalaman, dan dapat mempengaruhi sikap pelanggan".  
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dari kedua definisi diatas, terdapat kesamaan dimana menyangkut tentang 

kepuasan pelanggan (harapan dan kinerja/hasil yang dirasakan). Umumnya harapan 

pelanggan merupakan perkiraaan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang 

diterimanya bila membeli atau mengkonsumsi suatu produk (barang atau jasa). 

Sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi pelanggan terhadap apa yang ia 

terima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli. Kyootai Lee dan Kailash Joshi 

(2007)  dan Kotler (2007;177) 

Pengalaman pelanggan online adalah seperti kecepatan dan kemudahan dalam 

menjelajah situs, mencari produk yang diinginkan, tanya jawab antara penjual dan 

pembeli, dan akhirnya terjadi kesepakatan dan kepercayaan sehingga minat beli 

konsumen akan tumbuh di dalam hati konsumen, sehingga dapat terjadi transaksi di 

kedua belah pihak. Stephen Gomory dan Robert Hoch (2008). 

Namun tak jarang juga terjadi penipuan dalam proses jual beli di situs ini, oleh 

karena itu situs kaskus menyediakan layanan untuk melaporkan para penjual atau 

pembeli yang melakukan penipuan kepada administrator, layanan ini disebut “ Lapor 

Hansip”. Laporan dari para pengguna akan dijadikan acuan administrator untuk 

menindak tegas para penjual nakal yang mencoba menipu dengan cara memblokir ID 

Kaskusnya, dan melaporkannya ke pihak Kepolisian. co admin kaskus : kaskus.us 

(2011)  

Selain itu Kaskus juga menyediakan fitur pembayaran melalui Rekening 

Bersama atau bisa di sebut juga dengan Rekber, sehingga transaksi menjadi lebih 

aman dan mudah, dimana uang dari pembeli langsung disetor ke pihak ketiga yaitu 

member kaskus yang langsung di pilih oleh kaskus sendiri sebagai rekening bersama 

atau Rekber,  setelah barang dari penjual sudah sampai maka Rekber ini wajib 

mentransfer uang ke rekening penjual. Hal ini membuktikan bahwa Kaskus fokus 

pada keamanan proses berbelanja online para penggunanya. Dengan keamanan 

berbelanja ini Kaskus ingin membangun kepercayaan pada masyarakat, sehingga 

kaskus menjadikannya sebagai situs yang terpercaya serta memberikan kepuasan 

kepada konsumen di Indonesia. co admin kaskus : kaskus.us (2011).  

Atas dasar uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang : 

”Pengaruh E-commerce dan Kepercayaan terhadap Kepuasan Konsumen Pada 
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Forum Jual Beli Situs Kaskus.us di Bandung” 

1.2 Rumusan Masalah 

Transaksi jual beli secara online rentan terhadap penipuan karena mekanisme 

transaksi adalah melakukan pembayaran terlebih dahulu baru kemudian barang yang 

dipesan dikirim setelah pembayaran dilakukan dan dikonfirmasi kembali kepada 

penjual. Penjual bisa saja tidak mengirim barang yang dipesan oleh pembeli atau 

mengirim barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Selain itu, jumlah member situs 

kaskus yang semakin bertambah banyak, yaitu lebih dari 657.899 member di kota 

Bandung mengakibatkan semakin meningkatnya traffic situs, dengan rata-rata 

pengunjung yang online secara bersamaan perhari rata-rata  700 - 1200  pengunjung. 

co admin kaskus : kaskus.us (2011)  

Semakin banyaknya situs sejenis juga membuat persaingan menjadi semakin 

ketat. Karena itu diperlukan sebuah manajemen yang baik untuk menjaga kualitas 

suatu situs, sebab e-commerce dan kepercayaan menjadi kunci keberhasilan untuk 

kepuasan pengunjung online, terutama pada situs-situs yang lebih menekankan pada 

komunitas seperti kaskus.us. 

Sesuai latar belakang dilakukan penelitian, maka permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini dapat di identifikasikan sebagai berikut: 

a. Bagaimana tanggapan responden tentang e-commerce konsumen pada Forum 

Jual Beli Kaskus di Bandung? 

b. Bagaimana tanggapan responden tentang kepercayaan konsumen pada Forum 

Jual Beli Kaskus di Bandung ? 

c. Bagaimana tanggapan responden tentang kepuasan konsumen pada Forum 

Jual Beli Kaskus di Bandung ? 

d. Seberapa besar pengaruh e-commerce dan kepercayaan tentang kepuasan 

Konsumen di Forum Jual Beli Kaskus di Bandung ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 
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a. Mengetahui bagaimana tingkat e-commerce di Forum Jual Beli Kaskus di 

Bandung  

b. Mengetahui bagaimana tingkat kepercayaan di Forum Jual Beli Kaskus di 

Bandung  

c. Mengetahui bagaimana tingkat kepuasan konsumen di Forum Jual Beli 

Kaskus di Bandung  

d. Mengetahui keterkaitan antara e-commerce dan kepercayaan dengan kepuasan 

konsumen di Forum Jual Beli Kaskus di Bandung 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Praktis 

a. Mengetahui tingkat e-commerce dan kepercayaan terhadap kepuasan 

konsumen di web Forum Jual Beli kaskus di Bandung.  

b. Mengetahui karakteristik pengguna kaskus dan perilakunya, sehingga dapat 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan lebih lanjut dalam 

pengelolaaan situs kaskus.  

1.4.2 Kegunaan Akademis 

Penelitian ini merupakan sarana pengembangan wawasan dan pengembangan 

kemampuan analitis terhadap masalah-masalah praktis yang ada. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian   

Dalam penyusunan usulan penelitian untuk skripsi ini, penulis melakukan 

penelitian pada salah satu situs forum komunitas online situs www.kaskus.us sub 

forum jual beli (FJB). Penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari 2012 sampai 

dengan selesai. 
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