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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan sebuah aktifitas yang dilakukan sebuah perusahaan dalam 

memberikan sebuah informasi mengenai barang atau jasa yang bertujuan untuk dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.Pemasaran merupakan sebuah kegiatan 

yang penting bagi sebuah perusahaan untuk terus dapat mempertahankan kelangsungan 

hidup perusahaan. 

Banyak ahli yang telah memberikan defmisi atas pemasaran ini. Defmisi yang 

diberikan sering berbeda antara ahli yang satu dengan ahli yang lain. Perbedaan ini 

disebabkan karena adanya perbedaan para ahli tersebut dalam memandang dan meninjau 

pemasaran. 

Berikut ini penulis mengutip dari beberapa ahli tentang defmisi pemasaran: 

 

Menurut Kotler (2007:6), yaitu : 

"Marketing is as a social process in which individuals and groups obtain 
what they need and want by creating, offering and freely exchanging 
products of value with others". 

Sedangkan menurut Stanton yang dilutip oleh Herry Achmad Buchory (2010) 

mengemukakan pemasaran sebagai berikut: 

"Pemasaran adalah suatu sistem total dan kegiatan bisnis uang dirancang 
untuk mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan 
dan mencapai sasaran serta tujuan organisasi". 

Dari defmisi kedua pendapat ahli tersebut terlihat sebuah kesamaan dimana inti dari 

sebuah pemasaran yaitu sebuah aktivitas pemenuhan konsumen pada sebuah apa yang 

dibutuhkan, diinginkan dan pencapaian dalam memuaskan sebuah kepuasan oleh 

konsumen 
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2.1.1 Pengertian Bauran Pemasaran 

Pengertian Bauran Pemasaran menurut Kotler (2007;23), yaitu : 

“ Marketing Mix (marketing mix) is a set of marketi ng tools that companies 

use to constantly mancapai marketing purposes target market".  

Dari definisi tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa bauran pemasaran 

merupakan sebuah alat yang dipergunakan oleh sebuah perusahaan untuk mempengamhi 

permintaan terhadap produknya dan perangkat tersebut akan menentukan tingkat 

keberhasilan pemasaran bagi perusahaan. 

Kotler menjelaskan terdapat empat elemen bauran pemasaran yang biasa disebut 

4P yaitu : product, price, place dan promotion untuk produk .Namun untuk bidang jasa 

menjadi 7P yaitu selain 4P diatas ditambah dengan people, physical evidence, dan process 

di penelitian ini kami meneliti forum jual beli kaskus yaitu perusahaan yang hanya 

bergerak di bidang jasa yaitu hanya mewadahi penjual-penjual di indonesia, sehingga 

kami lebih membahas bagian jasa. 

2.1.2    Bauran Pemasaran Jasa 

Unsur-unsur bauran pemasaran untuk perusahaan jasa: 

1. Product 

Products, merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang ditunjukkan untuk 

mencapai tujuan organisasi melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan. Dalam konteks ini produk bisa dalam bentuk apa saja (baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud) yang dapat ditawarkan kepada pelanggan 

potensial untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tertentu. 

2. Price 

Price, keputusan bauran harga berkenaan dengan kebijakan strategis dan taktis, 

seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran dan tingkat diskriminasi 

harga dengan berbagai kelompok pelanggan. 
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3. Promotion 

Promotion adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran.Yang dimaksud dengan 

komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada 

produk yang ditawarkan perusahan yang bersangkutan. 

4. Place 

Place, keputusan distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para 

pelanggan potensial. Keputusan ini meliputi keputusan untuk berkomunikasi 

langsung, seperti penjual mencantumkan nomer handphone. 

5. People 

Merupakan orang-orang yang terlibat langsung dan saling mempengaruhi dalam 

proses pertukaran dari produk jasa. Dalam hubungannya dengan pemasaran jasa, 

maka people yang berfungsi sebagai service provider sangat mempengaruhi 

kualitas jasa yang diberikan. 

6. Physical Evidence 

Physical evidence, karakteristik intangible pada jasa menyebabkan pelanggan 

potensial tidak bisa menilai suatu jasa sebelum mengkonsumsinya.ini 

menyebabkan resiko yang dipersepsikan konsumen dalam keputusan pembelian 

semakin besar.Oleh sebab itu, salah satu unsur penting dalam bauran pemasaran 

adalah upaya mengurangi tingkat resiko tersebut dengan jalan menawarkan bukti 

fisik dari kakateristik jasa.  

7. Process 

Process, mempakan Prosedur, mekanisme dan arus aktivitas aktual saat jasa yang 

disampaikan mempakan sistem panyajian atau operasi jasa. 
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2.2 Pengertian Jasa 

Bidang jasa mempunya ruang lingkup yang sangat luas dan sangat 

beranekaragam.Banyak dari berbagai sektor atau pada elemen masyarakat pada bidang 

jasa. Seperti pada sektor pemerinta seperti kantor pos, kantor pelayanan pajak, kantor 

polisi, rumah sakit, pemadam kebakaran dan seterusnya. Pada sektor bisnis seperti 

perhotelan, perusahaan asuransi, penerbangan, pusat perbelanjaan, perbankan dan 

seterusnya. 

Menurut Kotler and Keller (2007) mengemukakan pengertian jasa (service) 

sebagai: 

"Service is any act or performance offered by one party to another party, in 
principle, intangible and does not cause displacement kepemilikan.Produksi 
services can be tied or not tied to a physical product".  

Sedangkan menurut Tjiptono (2005;7) mengemukakan: 

"Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh 
suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak 
berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan scsuatu". 

Dari beberapa defmisi diatas dapat diartikan bahwa didalam jasa terdapat aspek 

interaksi antara pihak konsumen dan pemberi jasa, meskipun pihak konsumen tidak dapat 

menyadari secara langsung dari aktifitas jasa yang diberikan pemberi jasa. 

2.2.1   Karakteristik Jasa 

Karakteristik jasa bertujuan untuk membedakan dari produk nyata. Menurut 

Kotler and Keller (2007) jasa memiliki empat karakteristik yang sangat berpengaruh 

dalam perancangan suatu program pemasaran dan pengambilan keputusan dalam upaya 

untuk meningkatkan kualitasnya. Keempat karakteristik tersebut adalah : 

1. Tidak berwujud (intangibility)  

Sifat jasa yang tidak berwujud mengakibatkan suatu jasa tidak dapat dicium, 

dilihat, diraba, dirasa dan didengar sebelum membelinya. Dengan demikian 

konsumen harus mencari tentang informasi terlebih dahulu tentang jasa yang akan 
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konsumen beli atau konsumsi. 

 

2. Tidak dapat dipisahkan (inseperability) 

Jasa umumnya diproduksi da dikonsumsi secara bersamaan.Jika jasa itu dilakukan 

oleh orang, maka penyedianya adalah bagian dari jasa. Karena konsumen juga 

hadir pada saat jasa itu dilakukan, maka interaksi penyedia jasa dan konsumen 

merupakan cirri utama dari pemasaran jasa 

3. Keragaman (variability)  

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standarized output artinya 

terdapat banyak variasi kualitas, bentuk dan jenis. Sehingga tergantung pada siapa 

yang menyediakan, kapan serta dimana jasa tersebut dilakukan. 

4. Daya tahan (perisbality) 

Jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. 

Sehingga mengakibatkan bila suatu jasa tidak digunakan, maka jasa tersebut akan 

berlalu begitu saja. Kondisi seperti ini tidak akan menjadi suatu permasalahan jika 

permintaannya konstan. Tetapi pada kenyataannya permintaan pelanggan akan 

jasa umumnya sangat bervariasi dan dipengaruhi faktor musiman. Oleh karena itu 

perusahaan jasa harus dapat mengevaluasi kapasitasnya guna menyeimbangkan 

penawaran dan permintaan. 

2.2.2 Klasiflkasi Jasa 

Penawaran sebuah perusahaan jasa terhadap pasar biasanya meliputi beberapa 

jenis jasa.Komponen jasa ini merupakan bagian kecil dari keseluruhan penawaran 

perusahaan tersebut.Sebuah penawaran sebenamya terdiri dari dua sisi ekstrim yaitu murni 

berupa barang pada satu sisi dan jasa murni pada sisi lainnya. 

Menurut Tciptono (2005;6) penawaran jasa dapat dibedakan menjadi lima, yaitu : 

1. Produk fisik murni  

Penawaran yang hanya berupa barang berwujud.Misalnya sabun mandi, pasta 

gigi.Tanpa ada jasa yang menyertai produk tersebut. 

2. Produk fisik dengan jasa pendukung 
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Penawaran ini terdiri atas produk fisik disertai dengan jasa yang diperuntukan 

untuk meningkatkan daya tarik pada konsumen.Misalnya pada restoran yang 

menyediakan jasa delivery service untuk memenuhi keinginan konsumennya. 

3. Campuran 

Penawaran yang terdiri dari barang dan jasa yang besar porsinya hampir sama. 

Jasa utama yang didukung dengan barang dan jasa minor  

 

Penawaran yang terdiri atas suatu jasa pokok yang bersama-sama dengan 

jasa tembahan atau barang pendukung. Contohnya seperti penumpang pesawat 

yang membeli jasa transportasi yang mana selama menempuh perjalanan ada 

beberapa unsur yang produk fisik yang terlibat diantaranya penyediaan makanan 

dan minuman, majalah atau surat kabar dan kaskus masuk ke jasa Utama yang 

didukung dengan barang. 

Penawaran yang diberikan hampir seluruhnya berupa jasa.Seperti biro 

jasam konsultasi psikologi dan lainnya. 

 

2.2.3 Strategi Pemasaran Perusahaan Jasa 

  Menurut Gronroos yang dikutip oleh Tjiptono (2005;30) mengemukakan bahwa 

pemasaran jasa tidak hanya berupa pemasaran eksternal tetapi juga terdapat pemasaran 

internal dan interaktif. 
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2.3 pengertian e-commerce 

E-commerce merupakan suatu istilah yang mulai banyak digunakan belakangan ini, suatu 

contoh kata yang sering didengungkan, kata yang berhubungan dengan internet dimana tidak 

seorangpun mengetahui dengan pasti definisi tersebut. Berikut ini akan dipaparkan mengenai 

pengertian e-commerce yang terdapat pada website atau menurut para ahli yang dituangkan 

dalam website tersebut. 

Pada website whatis.com terdapat pengertian e-commerce yaitu berhubungan dengan 

pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui internet. 

Menurut Robert E. Johnson, III (http://www.cimcor.com), e-commerce merupakan 

“ an act to transact business electronically using the Internet as the main 

medium of communication.” 

Pengertian Electronic Commerce :  

• Pada website ECARM (The Society For Electronic Commerce And Rights 

Management) dijelaskan bahwa e-commerce secara umum menunjukkan seluruh bentuk 

transaksi yang berhubungan dengan aktifitas-aktifitas perdagangan, termasuk 

organisasi dan perorangan yang berdasarkan pada pemrosesan dan transmisi data digital 

termasuk teks, suara, dan gambar-gambar visual (OECD, 1997). 

• Menurut Gary Coulter dan John Buddemeir (E-commerce Outline) : e-commerce 

berhubungan dengan penjualan, periklanan, pemesanan produk, yang semuanya dikerjakan 

melalui internet. Beberapa perusahaan memilih untuk menggunakan kegiatan bisnis ini 

sebagai tambahan metode bisnis tradisional, sementara yang lainnya menggunakan 

internet secara eksklusif untuk mendapatkan para pelanggan yang berpotensi. 

• Stephen Gomory dan Robert Hoch (2008) pengertian e-commerce sangat sederhana 

yaitu kemampuan untuk melakukan bisnis secara elektronik melalui komputer, fax, 

telefon, dsb. Menurutnya untuk menjual produk atau jasa di internet, sebuah perusahaan 

membutuhkan : 

1. Komputer - bukan hanya beberapa komputer, tetapi dibutuhkan sebuah server dengan 

kapasitas besar dan kecepatan tinggi yang memungkinkan Secure Socket Layer 

(SSL) mempunyai enkripsi yang aman. Server ini hams benar-benar stabil. 
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2. Merchant account - yang diperoleh melaui sebuah bank atau institusi keuangan dan 

mengizinkan perusahaan menerima kartu kredit sebagai bentuk pembayarannya. 

Rekening ini sebaiknya menggunakan sebuah institusi yang mengetahui tentang 

perdagangan di internet dan yang menawarkan pemrosesan transaksi online secara 

real-time. 

3. Website – sebuah website e-commerce 

 

2.3.1 Ruang Lingkup e-commerce 

Berdasarkan ruang lingkupnya, merupakan bagian dari Electronic Business seperti 

digambarkan pada gambar 2.1 berikut: 

 

Gambar 2.1 

Ruang Lingkup Electronic Business 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Ruang Lingkup e-commerce 
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ELECTRONIC BUSINESS, merupakan lingkup aktivitas perdagangan secara elektronik 

dalam arti luas. 

ELECTRONIC COMMERCE, merupakan lingkup perdagangan yang dilakukan secara 

elektronik, dimana di dalamnya termasuk: 

• Perdagangan via Internet (Internet Commerce) adalah sebuah jaringan komputer 

dalam skala global/mendunia. Jaringan komputer ini berskala internasional yang 

dapat membuat masing-masing komputer saling berkomunikasi. Network ini 

membentuk jaringan inter-koneksi (Inter-connected network) yang terhubung 

melalui protokol TCP/IP 

• Perdagangan dengan fasilitas Web Internet (Web-Commerce) adalah fasilitas 

hypertext untuk menampilkan data berupa teks, gambar, bunyi, animasi dan data 

multimedia lainnya, yang diantara data tersebut saling berhubungan satu sama 

lain. Untuk memudahkan Anda membaca data dan informasi tesebut. 

• (Electronic Data Interchange/EDI) adalah Perdagangan dengan sistem pertukaran 

data terstruktur secara elektronik  

 

2.3.2 Pengertian pemikiran e-commerce 

  Aplikasi e-commerce disusun berdasarkan infrastruktur teknologi yang sudah ada, 

yaitu kombinasi antara komputer, jaringan komunikasi, dan software komunikasi sehingga 

menjadi Information Superhighway. berbagai aplikasi e-commerce yang tidak akan 

berjalan tanpa hal-hal yang terdapat dalam infrastruktur berikut: 

• Jasa bisnis umum, sebagai jasa untuk proses pembelian & penjualan. 

• Distribusi pesan dan informasi, sebagai sarana pengiriman dan pengambilan 

informasi. 

• Isi Multimedia dan Publikasi Jaringan, untuk pembuatan produk dan sarana 

mengkomunikasikannya. 

• Information Superhighway, sebagai landasan utama untuk penyediaan sistem 

highway/jalan utama dimana seluruh aktivitas e-commerce akan menggunakan 

jalan utama tersebut. 

• Seluruh aplikasi dan infrastruktur e-commerce berdiri pada dua pilar utama yaitu: 
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Kebijakan umum, untuk mengatur hal-hal seperti akses, privasi, dan harga informasi.  

• Standar teknis, untuk menentukan bagaimana publikasi informasi dilakukan, user 

interface, dan jalur transportasi antar keseluruhan jaringan.  

 

2.4.3 Jenis E-commerce. 

Menurut Prasetyo (2005:15) Jenis e-commerce dapat dibagi menjadi dua jenis, 

yaitu business to business (B2B) dan business to consumer (B2C). Kedua jenis e-

commerce ini memiliki karakteristik yang berbeda. 

 

2.3.3.1 Business to Business (B2B) 

Business to Business (B2B) memiliki karakteristik :  

a. Trading partners yang sudah dikenal dan umumnya memiliki hubungan 

(relationship) yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan 

partner tersebut. Karena sudah mengenal lawan komunikasi, maka jenis 

informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan 

kepercayaan (trust). 

b. Pertukaran data (data exchange) berlangsung berulang-ulang dan secara 

berkala, misalnya setiap hari dengan format data yang sudah disepakati 

bersama. Dengan kata lain, servis yang digunakan sudah tertentu. Hal ini 

memudahkan pertukaran data untuk dua entiti yang menggunakan standar 

yang sama.  

c. Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak 

harus menunggu partnernya.  

d. Model yang umum digunakan adalah peer to peer, dimana processing 

intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis. 

 

 

 



 19

2.3.3.2 Business to Consumer (B2C)  

Business to Consumer (B2C) memiliki karakteristik : 

a. Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan ke umum.  

b. Service yang diberikan bersifat umum (generic) dengan mekanisme yang 

dapat digunakan oleh umum enggan menggunakan basis web.  

c. Service diberikan berdasarkan permohonan (on demand). Konsumen 

melakukan inisiatif dan produsen harus siap memberikan respon sesuai 

dengan permohonan.  

d. Pendekatan client/server sering digunakan dimana diambil asumsi client 

(konsumen) menggunakan sistem yang berbasis web dan processing 

(business procedure) diletakkan di sisi server.  

Business to Customer (B2C) digunakan untuk bertransaksi atau melakukan 

aktivitas jual beli secara langsung. B2C muncul untuk membantu suatu perusahaan 

dan konsumen untuk dapat bertransaksi secara elektronik atau digital dimana saja dan 

kapan saja dalam nilai nominal yang tidak besar. Suatu contoh B2C yang cukup 

terkenal di dunia adalah Amazon.com yang merupakan layanan internet yang menjual 

berbagai macam buku yang menggunakan metode online. Amazon.com berdiri sejak 

tahun 1995 dan kini telah berkembang pesat dan sukses di pasar online. B2C lebih 

berfokus pada prospek yang membujuk dan mengajak konsumen untuk melakukan 

tawaran dan permintaan (request) dalam sebuah proses elektronik. Sedangkan tujuan 

utamanya adalah memungkinkan perubahan cara berbelanja. Proses B2C mampu 

memberikan informasi-informasi antara perusahaan dengan konsumen yang 

menggunakan layanan internet. Yang termasuk dalam proses tersebut antara lain 

pemesanan produk, informasi produk, spesifikasi dan layanan usaha, serta dapat 

mentransfer dokumen yang dibutuhkan antara perusahaan dan konsumen. Layanan–

layanan yang diberikan oleh B2C antara lain: 

1. Memuat contoh produk yang dijual beserta informasi – informasinya. 

2. Transaksi pemesanan barang. 

3. Transaksi pembayaran barang. 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4. Transaksi pengiriman barang. 

5. Memuat berita-berita terbaru tentang berbagai produk.  

6. Menginformasikan lokasi penjualan dan layanan.  

7. Memberikan layanan service secara lengkap. 

Secara garis besar, tipe-tipe pelayanan B2C terbagi 3 yaitu:  

a. Auction stores 

Layanan ini merupakan tempat untuk memberikan pelayanan dalam bidang 

perdagangan. Misalnya untuk mengiklankan produk perusahaan dan cara 

pembayaran sehingga dapat diketahui jika menggunakan pelayanan ini dapat 

memaksimalkan keuntungan yang ingin dicapai karena penawaran yang sangat 

banyak dari berbagai negara. Contoh : www.ebay.com. 

b. Online Stores  

Layanan ini merupakan tempat untuk menjual atau membeli barang secara digital 

dengan memilih, memesan barang dengan menggunakan internet tanpa harus 

bertatap muka secara langsung dengan penjual maupun barang yang ingin dibeli. 

Contoh: www.amazon.com dan www.kaskus.us 

c. Online services  

Layanan ini merupakan tempat untuk meminta informasi atau servis lain dari 

perusahaan dengan cepat dan mudah atau dapat melakukan proses jual beli jasa, 

misalnya saja tiket perjalanan, jasa servis dan lain-lain. Contoh: 

www.travelocity.com 

2.3.4 Komponen Utama E-commerce 

 Berikut ini adalah beberapa komponen utama pada e-commerce : 

 

1. Electronic Data Interchange 

Electronic Data Interchange (EDI) didefinisikan sebagai pertukaran data 

antar komputer antar berbagai organisasi atas suatu informasi terstruktur dalam 

format yang standar dan bisa diolah oleh komputer. EDI merupakan bentuk e-

commerce sesuai definisinya, dan telah ada bentuk yang sama selama lebih dari 20 
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tahun. Saat ini teknologi dan implementasi EDI sudah sangat berkembang. Tujuan 

EDI adalah untuk memfasilitasi perdagangan dengan cara mengikat aplikasi bisnis 

antar partner dagang. EDI meningkatkan proses manual untuk mempertukarkan 

informasi dengan bidang bisnis lainnya dalam berbagai cara, misalnya data hanya 

perlu untuk dimasukkan satu kali saja, kemudian data tersebut bisa digunakan 

oleh pihak pengirim barang, manager kantor, dan lain-lainnya. Hal ini akan 

mengurangi tingkat kesalahan pengisian data, selain itu juga mengurangi biaya 

untuk menggaji tenaga entry data. Pada dasarnya, data bisa dikirimkan dengan 

lebih efisien dengan menggunakan EDI. Komponen utama dari EDI standar adalah 

sebagai berikut: 

• DATA ELEMENT : merupakan potongan data seperti tanggal, harga atau 

nama organisasi. Setiap data element diidentifikasikan dengan nomor 

referensi tertentu yang berisi judul, keterangan, jenis, nomor, dan panjang 

minimum/maximum. 

• DATA SEGMENT : Dalam suatu baris data disebut dengan segment dan 

setiap item di dalam segmen mewakili satu elemen. Misalnya, segmen 

baris pesanan pembelian terdiri atas nomor barang, keterangan, jumlah, 

unit pengukuran, dan harga barang. Setiap segment memiliki satu 

identifier, satu data element delimiter, element diagrams, data segment 

terminator dan notes. 

• TRANSACTION SET : Suatu transaction set merupakan dokumen khusus 

seperti dokumen pesanan pembelian. Di dalam transaction set, ada 3 area 

utama : area header, area detail dan area summary. 

• FUNCTIONAL GROUP : Merupakan sekelompok transaction set yang 

sejenis. Transaction set di dalam functional group dikelompokkan 

berdasarkan functional identifier yang sama. 

 

Untuk mengirimkan transaksi EDI pada konsumen, diperlukan 4 fungsi dasar : Mapping 

elemen dalam suatu database, Extraction atas data yang belum diidentifikasi dari 

database, Translation atas data yang sudah diextract ke format EDI, dan Transmisi pesan 

dalam format EDI melalui media komunikasi. Berikut ini adalah penjelasan singkat dari 
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masing-masing fungsi tersebut: 

 

 

• MAPPING : Merupakan proses identifikasi elemen di dalam database yang 

diperlukan untuk membuat pesan dalam format EDI. Mapping adalah pekerjaan 

yang hanya satu kali dilakukan pada saat diperlukan transaksi EDI baru. Software 

EDI tidak bisa melaksanakan pekerjaan ini. 

• EXTRACTION : Merupakan proses pengumpulan data yang belum diidentifikasi dan 

menempatkannya ke dalam format tertentu.Secara umum, data diextract dari database 

dan dijadikan dalam bentuk flat file. Struktur dari flat file biasanya ditentukan oleh 

pembuat translation software. 

• TRANSLATION : Untuk mengirimkan pesan ke luar, ketika data yang diperlukan masih 

dalam bentuk flat file, pembentukan pesan EDI bisa dilakukan menggunakan software 

translasi atau formatting. Software Translasi akan mengatur data menjadi struktur tertentu 

yang sesuai dengan kebutuhan transaksi EDI. 

• COMMUNICATION : Pengiriman/transmisi atas pesan EDI dikendalikan oleh 

software komunikasi, yang akan mengatur dan memelihara : nomor telepon partner 

dagang, menjalankan automatic dialing dan up/downloading, juga membuat activity log. 

Setiap pesan EDI dibungkus dengan amplop khusus yang bertuliskan alamat tujuan, serta 

jenis transaksi EDI sebagai header dan error checking codes sebagai tambahan di 

bawahnya. Untuk keperluan penerimaan pesan EDI, proses tersebut tinggal dibalik. 

 

2 Digital Currency 

Digital currency dimaksudkan untuk memungkinkan user untuk memindahkan 

dananya secara elektronik dalam lingkungan kerja tertentu. Saat ini, digital currency 

dirancang untuk versi elektronik dari uang kertas, dimana memiliki atribut yang sama 

dengan media fisik sebenarnya baik secara anatomis maupun dari segi likuiditasnya. 

Karakteristik digital currency adalah sebagai berikut:  

• Mewalikili suatu nilai moneter tertentu  

• Bisa ditukarkan sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa, mata 

uang dan koin serta token lainnya. 
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• Bisa disimpan dan diambil lagi. 

• Sulit diduplikasi atau dipalsukan. 

 

Jenis-jenis digital currency antara lain : 

a. ELECTRONIC CASH : Sistem electronic cash telah terintegrasi sepenuhnya 

dengan software web browser untuk memudahkan pembelian barang melalui 

internet. Sistem electronic cash bisa menunjukkan saldo terakhir pada user 

tertentu sesuai permintaan. Electronic cash pada umumnya memerlukan 

infrastruktur public key dan mekanisme enkripsi tertentu. Saat ini electronic 

cash belum sepopuler penggunaan smart card atau model pembayaran lainnya. 

b. MICROPAYMENTS : Micropayments adalah pembayaran untuk item dengan 

nilai relatif rendah, misalnya informasi atau hiburan on-line yang biayanya 

bervariasi antara 1 cent sampai 10 cent. Sedangkan Minipayment adalah 

pembayaran untuk item dengan nilai antara $ 0,25 sampai $ 10. Ada beberapa 

skema yang mampu menangani micropayments yaitu : Millicent, eCash, 

CyberCoin, Mondex, Visa Cash, dan NetBill. 

 

3 Electronic Catalog 

Electronic catalogs (e-catalogs) telah berada pada aplikasi komersiil yang 

dirancang untuk internet dan merupakan komponen utama dari sistem e-commerce. E-

catalogs merupakan antar muka grafis (Graphical User Interface) yang umumnya 

berbentuk halaman WWW dimana menyediakan informasi tentang penawaran produk 

dan jasa. E-catalog umumnya mendukung on line shopping dan kemampuan pemesanan 

dan pembayaran barang, Suatu web site bisa juga merupakan suatu koleksi dari kataiog, 

misalnya electronic mall merupakan suatu kataiog atas kataiog. Aplikasi e-catalog 

sebaiknya memiliki karakteristik seperti : bersifat interaktif, mampu diupdate secara 

dinamis, hypertextuality dan global presence. 

VIRTUAL CATALOG : Inti dari sistem e-catalog adalah virtual catalog yang 

menggabungkan kataiog informasi produk dari 3 perusahaan untuk kemudian 

ditampilkan kepada user dalam bentuk tertentu. Istilah "virtual catalog" digunakan 

karena pada kenyataannya tidak menyimpan data produk apapun. Data yang ada 
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sebenamya diambil dari berbagai database produk yang disediakan oleh produsen maupun 

pengecer. Hal ini akan menghindari duplikasi informasi produk, sehingga akan 

mengurangi biaya penyimpanan dan pemeliharaan data. 

 

• KNOWLEDGE BASE : Tujuan dari knowledge base adalah untuk menyimpan 

aturan dan batasan yang menunjukkan isi informasi tersimpan dan 

memungkinkan penerjemahan antara virtual catalog dan sumber datanya. 

• KONEKSI ANTARA VIRTUAL CATALOG DAN BACK-END : Informasi 

katalog back-end disimpan dalam database yang terdistribusi dalam bentuk yang 

berbeda-beda. Oleh karena itu, hams dimungkinkan user mencari data dari 

berbagai sumber yang berbeda. 

• FRONT-END INTERFACES : Merupakan interface Web yang berisi interface 

berbasis form untuk memudahkan pencarian data. Interface ini harus 

memungkinkan user membuat aturan sendiri tentang bagaimana mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber. 

 

4 Intranets dan Extranets 

Umumnya intranet digambarkan hanya sebagai web server di dalam perusahaan 

(internal), padahal sebenamya intranet hanyalah kumpulan web site yang dimiliki oleh 

suatu kelompok (biasanya perusahaan) yang bisa diakses hanya oleh anggota kelompok 

tersebut.Sedangkan extranet meruapakan area tertentu dari intranet yang bisa diakses oleh 

kelompok di luar anggota kelompok intranet, tapi dengan otorisasi tertentu. 

Fitur Intranet standar dalam suatu organisasi memiliki 4 kemampuan dasar: e-

mail, on line publishing, on line searches dan application distribution. Sedangkan extranet 

memperluas fitur ini ke partner bisnis jika dimungkinkan. Keuntungan 

menggunakan intranet di dalam suatu organisasi: 

• Mempercepat proses bisnis 

• Memfasilitasi pertukaran informasi 

• Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. 

 

 



 25

2.4 Pengertian Kepercayaan 

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 (Yousafzai et 

al., 2003). 

Beberapa literatur telah mendefinisikan trust dengan berbagai pendekatan 

(Mukherjee dan Nath, 2003). Pada awalnya trust banyak dikaji dari disiplin psikologi, 

karena hal ini berkaitan dengan sikap seseorang. Pada perkembangannya, trust menjadi 

kajian berbagai disiplin ilmu (Riegelsberger et al., 2003; Murphy dan Blessinger, 2003; 

Kim dan Tadisina, 2003), termasuk menjadi kajian dalam e- commerce. 

Menurut Yousafzai et al. (2003) setidaknya terdapat enam definisi yang relevan dengan 

aplikasi e-commerce. Hasil identifikasi dari berbagai literatur tersebut dapat dikemukakan 

sebagai berikut: 

• Rotter (1967), mendefinisikan trust adalah keyakinan bahwa kata atau janji 

seseorang dapat dipercaya dan seseorang akan memenuhi kewajibannya dalam 

sebuah hubungan pertukaran.  

• Morgan dan Hunt (1994) mendefinisikan bahwa trust akan terjadi apabila 

seseorang memiliki kepercayaan diri dalam sebuah pertukaran dengan mitra yang 

memiliki integritas dan dapat dipercaya.  

• Mayer et al. (1995), mendefinisikan trust adalah kemauan seseorang untuk peka 

terhadap tindakan orang lain berdasarkan pada harapan bahwa orang lain akan 

melakukan tindakan tertentu pada orang yang mempercayainya, tanpa tergantung 

pada kemampuannya untuk mengawasi dan mengendalikannya.  

• Rousseau et al. (1998), mendefinisikan trust adalah wilayah psikologis yang 

merupakan perhatian untuk menerima apa adanya berdasarkan harapan terhadap 

perhatian atau perilaku yang baik dari orang lain.  
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• Gefen (2000), mendefinisikan trust adalah kemauan untuk membuat dirinya peka 

pada tindakan yang diambil oleh orang yang dipercayainya berdasarkan pada rasa 

kepercayaan dan tanggung jawab.  

• Ba dan Pavlou (2002), mendefinisikan trust adalah penilaian hubungan seseorang 

dengan orang lain yang akan melakukan transaksi tertentu menurut harapan orang 

kepercayaannya dalam suatu lingkungan yang penuh ketidak-pastian. 

 Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dinyatakan bahwa trust adalah 

kepercayaan pihak tertentu terhadap yang lain dalam melakukan hubungan 

transaksi berdasarkan suatu keyakinan bahwa orang yang dipercayainya tersebut 

akan memenuhi segala kewajibannya secara baik sesuai yang diharapkan.    

• Ding Mao (2005), keyakinan bahwa kata atau janji seseorang dapat dipercaya dan 

seseorang akan memenuhi kewajibannya dalam sebuah hubungan pertukaran  

Menurut Mayer et al. (1995) faktor yang membentuk kepercayaan seseorang  terhadap 

yang lain ada tiga yaitu kemampuan (ability), kebaikan hati (benevolence), dan integritas 

(integrity). Ketiga faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Kemampuan (Ability) 

Kemampuan mengacu pada kompetensi dan karakteristik 

penjual/organisasi dalam mempengaruhi dan mengotorisasi wilayah yang 

spesifik. Dalam hal ini, bagaimana penjual mampu menyediakan, 

melayani, sampai mengamankan transaskis dari gangguan pihak lain. 

Artinya bahwa konsumen memperoleh jaminan kepuasan dan keamanan 

dari penjual dalam melakukan transaksi. Kim et al. (2003a) menyatakan 

bahwa ability meliputi kompetensi, pengalaman, pengesahan institusional, 

dan kemampuam dalam ilmu pengetahuan. 

b. Kebaikan hati (Benevolence) 

 Kebaikan hati merupakan kemauan penjual dalam memberikan 

kepuasan yang saling menguntungkan antara dirinya dengan konsumen. 

Profit yang diperoleh penjual dapat dimaksimumkan, tetapi kepuasan 

konsumen juga tinggi. Penjual bukan semata-mata mengejar profit 
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maksimum semata, melainkan juga memiliki perhatian yang besar dalam 

mewujudkan kepuasan konsumen. Menurut Kim et al. (2003a), 

benevolence meliputi perhatian, empati, keyakinan, dan daya terima.  

c. Integritas (Integrity) 

Integritas berkaitan dengan bagaimana perilaku atau kebiasaan penjual 

dalam menjalankan bisnisnya. Informasi yang diberikan kepada konsumen 

apakah benar sesuai dengan fakta atau tidak. Kualitas produk yang dijual 

apakah dapat dipercaya atau tidak. Kim et al. (2003a) mengemukakan 

bahwa integrity dapat dilihat dari sudut kewajaran (fairness), pemenuhan 

(fulfillment), kesetiaan (loyalty), keterus-terangan (honestly), keterkaitan 

(dependability), dan kehandalan (reliabilty).  

Kepercayaan pembeli terhadap website online shopping terletak pada popularitas 

website online shopping tersebut. Semakin popularitas suatu website, maka pembeli lebih 

yakin dan percaya terhadap reliabilitas website tersebut. Selanjutnya, kepercayaan 

pembeli terhadap penjual online juga terkait dengan keandalan penjual online dalam 

menjamin keamanan bertransaksi, meyakinkan transaksi akan diproses setelah 

pembayaran dilakukan oleh pembeli, dan kesalahan penagihan pada kartu kredit atas 

“pembelian berulang”. Keandalan ini terkait dengan keberadaan penjual online. Semakin 

berkembangnya teknologi, semakin berkembang pula modus penipuan berbasis teknologi 

pada online shopping. Pada situs-situs online shopping, tidak sedikit penjual online fiktif 

yang memasarkan produk fiktif juga. 

Berikut ini adalah beberapa saran yang dianjurkan kepada pembeli online sebelum 

berbelanja online terkait masalah kepercayaan (wikipedia.com), yaitu: 

a. Setia kepada penjual yang dikenal,  

b. Bertanya kepada konsumen “independen atau lainnya” tentang pengalaman 

berbelanja online mereka,  

c. Memastikan bahwa terdapat informasi kontak menyeluruh tentang produk pada 

website,  

d. Memastikan bahwa penjual online telah memiliki trust mark atau trust seal. 
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e. Memastikan bahwa penjual online menyatakan secara tegas bahwa terdapat 

kebijakan kerahasiaan (privacy policy). Seperti misalnya: penjual online 

menyatakan bahwa tidak akan memberikan informasi pribadi pembeli kepada 

pihak lain tanpa persetujuan dari pihak pembeli.  

f. Memastikan bahwa website online shopping memiliki fasilitas penjamin 

keamanan dan kerahasiaan kartu kredit seperti Secure Sockets Layer (SSL). SSL 

ini berfungsi untuk mencegah pencurian informasi kartu kredit oleh hacker. 

Menurut Jia, Shen (undated) terdapat beberapa konstruk yang merupakan 

indikator kepercayaan (Trust) yaitu:  

• Sistem keamanan website; 

• Sistem kerahasiaan website; 

• Jaminan keamanan dan kerahasiaan;  

• Kompensasi kerugian karena alasan keamanan dan kerahasian.  

 

2.5 Pengertian Kepuasan Konsumen 

Kepuasan konsumen pada saat ini menjadi fokus perhatian oleh hampir semua 

pihak, baik pemerintah, pelaku bisnis, konsumen dan sebagainya. Hal ini disebabkan 

semakin membaiknya pemahaman mereka atas betapa pentingnya kepuasan bagi seorang 

konsumen dan juga sebagai strategi untuk dapat memenangkan persaingan di dunia 

bisnis. Kepuasan konsumen merupakan hal yang penting bagi penyedia jasa, karena 

konsumen yang merasa puas akan menyebarluaskan rasa puasnya ke calon pembeli 

lainnya, sehingga akan menaikkan reputasi si pemberi jasa.  

Pengertian kepuasan menurut Kotler (2007;177) adalah sebagai berikut: 

"Satisfaction is feeling happy or disappointed someone who emerged 
after comparing his impression datau perception of performance (or 
outcome) of a product and hopes". 

 
Menurut  Kyootai Lee dan Kailash Joshi (2007) menyatakan bahwa: 
 

emotional responses to experiences related to products or services 
purchased, which represents the psychological evaluation process, 
provide an understanding of the desire, hope, experience, and can 
affect the customer's attitude  
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Apabila diperhatikan 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. 

Pengukuran terhadap kepuasan konsumen secara universal menurut Dutka (1994) 

adalah : 

1. Pengukuran terhadap service  

yaitu pengukuran yang berkaitan dengan servis atau jasa, yang meliputi:  

a. Guarantee or warranty, merupakan jaminan yang diberikan oleh suatu 

perusahaan atas produk yang dihasilkan yang dapat dikembalikan jika 

kinerja dari prosuk tersebut tidak memuaskan. 

b. Delivery, merupakan kecepatan, keakuratan, dan ketepatan dari proses 

pengiriman suatu produk atau jasa yang diberikan perusahaan terhadap 

konsumennya. 

c. Complain handling, merupakan kesediaan dari perusahaan dalam 

menangani keluhan-keluhan dari pelanggan. Dimana perusahaan yang 

dapat memberikan tanggapan secara cepat terhadap keluhan konsumennya 

maka itu merupakan pesan yang disampaikan perusahaan kepada 

konsumennya mengenai keunggulan yang dimiliki oleh badan usaha 

tersebut. 

d. Resolution of problem, merupakan kemampuan perusahaan dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Usaha yang 

dilakukan perusahaan adalah membekali tiap karyawannya dengan 

keahlian tertentu untuk memecahkan masalah yang dihadapi. 

2. Pengukuran terhadap pembelian   

yaitu pengkuran yang berkaitan dengan pembelian, yang meliputi: 

a. Communication, merupakan proses penyampaian informasi atau pesan 

yang dilakukan oleh karyawan kepada pelanggan. 
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b. Courtesy, kesopanan, keramah-tamahan, dan rasa hormat karyawan dalam 

melayani pelanggan. 

c. Company reputation, merupakan yang dimiliki perusahaan yang berkaitan 

dengan kredibilitasnya yang dapat mempengaruhi keputusan membeli dari 

pelanggan. Maksudnya reputasi yang dimiliki perusahaan akan 

mempengaruhi pandangan dari konsumen terhadap perusahaan tersebut, 

dimana reputasi yang baik akan mempengaruhi persepsi konsumen untuk 

membeli produk. 

d. Company competence, yaitu kemampuan dan pengetahuan dari karyawan 

perusahaan untuk memberikan layanan yang baik kepada pelanggan. 

e. Ease or convenience of acquisition, merupakan kemudahan yang diberikan 

oleh perusahaan kepada konsumennya untuk memperoleh produk yang 

dihasilkan organisasi tersebut. 

2.5.1   Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Menurut Kotler yang dikutip oleh Tjiptono (2005;210) terdapat beberapa metode 

yang dipergunakan oleh perusahaan untuk mengukur dan memantau kepuasan pelanggan 

yaitu:  

1. System keluhan dan saran 

Setiap perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan perlu memberikan 

kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggannya untuk menyampaikan 

saran, pendapat, dan keluhan mereka dengan menyediakan kotak saran, kartu 

komentar, dan Iain-lain. Informasi-informasi ini dapat membrikan ide-ide dan 

masukana kepada perusahaan dan memungkikannya untuk bereaksi dengan 

tanggap dan cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. 

 

2. Ghost shopping 

Ghost shopping ini meruapakan salah satu cara yang digunakan oleh 

perusahaan untuk dapat mengetahui kelebihan serta kekurangan perusahaan 

dan pesaingnya. Yaitu dengan memperkerjakan beberapa orang (ghost 
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shopper) untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial/pelanggan 

terhadap produk perusahaan dan pesaing. Kemudian ghost shopper tersebut 

melaporkan temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan 

dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam membeli produk atau jasa 

tersebut. 

3. Lost Customer Anlysis 

Metode ini cukup unik, dimana perusahaan berusaha menghubugi para 

pelanggannya yang telah berhenti membeli atau telah beralih pemasok untuk 

dapat mengetahui dan memperoleh informasi mengapa hal ini dapat terjadi. 

Dimana informasi tersebut akan sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk 

mengambil kebijakan selanjutnya dalam rangka meningkatkan kepuasan dan 

loyalitas pelanggan. 

4. Survey kepuasan pelanggan 

Melaui kegiatan survey, diharapkan perusahaan dapat memperoleh tanggapan 

dan umpan balik secdara langsung dari pelanggan dan sekaligus juga 

memberikan tanda(signal) positif bahwa perusahaan menaruh perhatian 

terhadap para pelanggannya. 

2.5.2    Faktor-Faktor Timbulnya Ketidakpuasan Pelanggan 

Pada hakekatnya ketidakpuasan dan kepuasan konsumen atas produk yang 

digunakan akan berpengaruh pada pola perilaku selanjutnya. Ketidakpuasan konsumen 

dapat timbul karena adanya proses informasi yang diperoleh dalam melakukan evaluasi 

terhadap suatu merek yang dilakukan konsumen setelah terjadinya proses pembelian. 

Konsumen yang tidak puas dapat mekukan tindakan pengembalian produk atau secara 

ekstrim bahkan mengajukan gugatan terhadap perusahaan. 

Tentu banyak sebab yang mengakibatkan timbulnya ketidakpuasan tersebut, 

menurut Alma (2004;286) munculnya rasa tidak puas terhadap sesuatu , yaitu: 

• Tidak sesuainya harapan dengan kenyataan 

• Layanan selama proses menikmati jasa yang tidak memuaskan 
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• Perilaku personil kurang memuaskan 

• Suasana dan kondisi fisik lingkungan tidak menunjang 

• Cost terlalu tinggi, karena jarak terlaku jauh, banyak waktu terbuang dan 

harga tidak sesuai 

• Promosi/iklan terlalu muluk, tidak sesuai dengan kenyataan. 

2.5.3    Strategi Kepuasan Pelanggan 

Strategi kepuasan menyebabkan para pesaingnya harus berusaha keras dan 

memerlukan biaya yang cukup tinggi dalam usahanya merebut pelanggan atau konsumen. 

Yang perlu diperhatikan yaitu bahwa kepuasan pelanggan merupakan strategi jangka 

panjang yang membutuhkan komitmen, baik menyangkut dana maupunsumber daya 

manusia. 

Menurut Tjiptono (2007;217) terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan 

untuk dapat meraih dan meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu :  

1. Relationship Marketing Strategi 

Yaitu strategi dimana transaksi pertukaran antara penjual dan pembeli 

berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai. Dengan kata lain yaitu 

dijalinnya suatu kemitraan yang berkesinambungan kepada pelanggan secara 

terus menerus sehingga diharapkan dapat terjadi bisnis yang berulang (repeat 

business). 

2. Superior Customer Service strategy 

Yaitu menawarkan pelanggan yang lebih baik dari pesaing (bentuk-bentuk 

layanan pelanggan yang meliputi garansi, jaminan, konsultasi technical, 

peluang mengembalikan/menukar produk yang tidak memuaskan, reparasi 

komponen-komponen yang rusak/cacat,penyesuaian produk untuk memenuhi 

perubahan kebutuhan pelanggan dan Iain-lain). 

3. Unconditional Guarantess Strategy 

Strategi ini merupakan komitmen perusahaan untk memberikan kepuasan 

konsumen melalui penyempurnaan mutu produk atau jasa dan kinerja 
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perusahaan. Fungsi garansi ini adalah untuk mengurangi resiko konsumen 

dalam melakukan pembelian barang dan jasa. 

4. Strategi Penanganan Keluhan yang Efisien 

Penanganan   keluhan   yang   baik   akan   memberikan   peluang   untuk 

mengubah      seorang      konsumen      yang      tidak      puas      menjadi 

konsumen/pelanggan yang puas. Manfaat lain dari penanganan keluhan yang 

efektif adalah: 

a. Penyedia jasa  memperoleh  kesempatan  lagi  untuk  memperbaiki 

hubungannya dengan pelanggan yang kecewa. 

b. Penyedia jasa bisa terhindar dari publisitas negative. 

c. Penyedia jasa akan mengetahui aspek-aspek yang perlu dibenahi 

dalam pelayanannya. 

d. Penyedia jasa akan mengetahui sumber masalah operasinya. 

e. Karyawan  dapat  termotivasi  untuk  memberikan  pelayanan  yang 

berkualitas lebih baik. 

5. Quality Function Deployment 

Quality function deployment adalahh praktik untuk merancang suatu proses 

sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan, QFD berusaha 

menerjemahkan apa yang dibutuhkan pelanggan menjadi apa yang dihasilkan 

perusahaan. 

2.6 Pengaruh e-commerce dan kepercayaan terhadap kepuasan konsumen. 

Setiap Penjual dan pembeli yang telah mempergunakan forum jual beli kaskus di 

Bandung menginginkan bahwa produk atau jasa yang mereka tawarkan atau yang mereka 

beli dapat memenuhi keinginan sehingga kepuasan dari konsumen tumbuh dalam forum 

ini, baik segi e-commerce dan rasa sikap kepercayaan antara pembeli dan penjual dapat 

sangat mempengaruhi kepuasan konsumen di forum. 

 

Secara teoritis, banyak ahli yang memberikan pandangannya terhadap hubungan e-

commerce dan kepercayaan untuk dapat memuaskan konsumen pengguna forum ini. 
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Menurut Stephen Gomory dan Robert Hoch (2008) tentang e-commerce dan Ding Mao 

(2005). Tentang kepercayaan, mengemukakan bahwa : 

E-commerce, consumer shopping trends that used to be done 
conventionally, which required the physical presence of the consumer and the 
goods consumed, over time can practically shop via internet, phone, even 
through short message service (SMS), so the way to shop online like this very 
welcome because it felt to be more effective and efficient (Stephen Gomory dan 
Robert Hoch (2008) 

 
 
 

"Trust or trust is the foundation of the business. A business transaction 
between two or more parties would occur if each of mutual confidence. 
Confidence (trust) is not simply to be recognized by other parties / business 
partners, but must be built starting from scratch and can be proved. Trust has 
been considered as a catalyst in a variety of transactions between sellers and 
buyers so that customer satisfaction can be realized as expected Ding Mao 
(2005)”. 

 
Dari defmisi diatas dapat diartikan bahwa dengan hadirnya e-commerce 

konsumen merasa lebih efektif dan efisien dari segi waktu dan tenaga, namun agar dapat 

mencapai suatu kepuasan yang di rasakan oleh para pengguna Forum Jual Beli kaskus di 

Bandung harus di imbangi dengan kepercayaan dan jujur dalam menjual atau membeli di 

forum jual beli kaskus di bandung agar kepuasan dapat tercapai sehingga trend e-

commerce di forum ini dapat menjadi peringkat pertama di Indonesia. 

Dari beberapa pemaparan teoritis di atas kita tidak dapat menganggapnya absolut 

atau mutlak seperti halnya yang ada didalam teori, oleh karena itu perlu diadakannya 

sebuah penelitian yang objektif mengenai konsep e-commerce dan kepercayaan 

berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. 

 

 

 


