
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Globaliasi telah membawa dampak yang besar terhadap perkembangan 

teknologi informasi. Salah satu dari perkembangan teknologi informasi adalah 

penggunaan media internet oleh masyarakat. Saat ini, banyak penyedia jasa layanan 

internet yang menyediakan layanan terhadap akses internet dengan biaya terjangkau 

dan kecepatan yang memadai. Berbagai perusahaan telah menggunakan internet 

sebagai sarana untuk mempermudah masyarakat untuk membeli produknya dan 

produk rekanannya, melalui situs belanja online. 

Menurut O’Brien dan Marakas (2011,p644), internet didefinisikan 

sebagai jaringan komputer yang berkembang pesat dari jutaan bisnis, pendidikan, 

dan jaringan pemerintahan yang saling berhubungan dengan jumlah penggunanya 

lebih dari 200 negara. Jumlah pengguna internet di Indonesia terus mengalami 

peningkatan mencapai angka puluhan juta orang setiap tahunnya. 

 

 
Gambar 1.1. Jumlah Pengguna Internet di Tahun 2015 

Sumber : www.internetwordstats 

 

 

http://www.internetwordstats/
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Di tahun 2015 pengguna internet di Indonesia mencapai angka 78 juta 

orang. Data tersebut membuat Indonesia berada di peringkat ke-4 di Asia dalam hal 

jumlah pengguna internet di bawah China, India, dan Jepang. 

(www.internetwordstats, 2015) 

Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan diiringi dengan pesatnya 

pengguna internet di Indonesia maka semakin memacu persaingan antara para 

pelaku bisnis di dunia maya yaitu dengan cara perdagangan elektronik yaitu 

penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalu sistem 

elektronik seperti internet atau televisi, www (world wide web), atau jaringan 

computer 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) 

Di Indonesia, website e-commerce sudah mulai tumbuh hal ini diikuti 

dengan meningkatnya perilaku konsumen dalam melakukan proses konsumsi baik 

itu secara online maupun offline. Website e-commerce ini menawarkan berbagai 

kemudahan dalam berbelanja. Pembeli tidak perlu menghabiskan waktu untuk pergi 

dan mengunjungi berbagai toko dan lokasi tertentu lainnya. Dengan memanfaatkan 

media internet, pembeli dapat melakukan pengamatan dan perbandingan akan suatu 

produk dengan produk lainnya dengan mudah.  

Menurut www.similarweb.com (2016) Terdapat 50 website e-commerce 

kategori shopping yang populer di Indonesia .Salah satu produsen atau toko online 

yang sudah masuk untuk memasarkan produknya yaitu Lazada. Di Indonesia, 

Lazada disebut juga dengan nama Lazada Indonesia atau lazada.co.id  

http://www.internetwordstats/
http://www.similarweb.com/
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Gambar 1.2 Logo Lazada.co.id 
Sumber : www.google.com (2016) 

Lazada berdiri menjadi website e-commerce pada tahun 2012. Meskipun 

didirikan dalam kurun waktu yang singkat Lazada mampu menjadi website e-

commerce populer dalam kategori shopping atau situs jual beli di Indonesia. 

 

Tabel 1.1 

Peringkat Situs Jual Beli di 

Indonesia Apr'16  

Peringkat Website 

1 Tokopedia.co.id 

2 Lazada.co.id 

3 Olx.co.id 

4 Bukalapak.com 

5 Elevenia.co.id 

6 Blibli.com 

7 Alibaba.com 

8 Amazon.com 

9 Bhinneka.com 

10 Jakartanotebook.com 

Sumber :www.similarweb.com   

 

Dari  tabel 1.1 dapat dilihat pada tahun 2016 di bulan April, Lazada  

menduduki peringkat ke 2 untuk situs jual beli di Indonesia. Menurut data yang 

dikutip dari www.similirweb.com (2016) total pengunjung situs jual beli 

lazada.co.id di bulan April tahun 2016 sebanyak 35 juta pengunjung. Dari tabel 1.2 

diatas dapat disimpulkan jika situs jual beli lazada.co.id pada April tahun 2016 

http://www.google.com/
http://www.similarweb.com/
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mampu mengalahkan para kompetitornya yang lebih lama dalam hal kepopuleran 

website yang sering dikunjungi. 

Pada situs jual beli lazada.co.id, menyatakan bahwa mereka selalu berjuang 

untuk memberikan layanan kepada pelanggan yang terbaik termasuk dengan 

menawarkan beberapa pilihan dalam pembayaran, pengembalian gratis, layanan 

konsumen dan garansi komitmen. Kualitas situs atau Website quality akan terus 

dikembangkan sehingga perusahaan ini melalui lazada.co.id mampu memberikan 

kualitas belanja online yang semakin mudah. Lalu untuk kedepannya, perusahaan 

ini melalui lazada.co.id akan memberikan penawaran terbaru dan transaksi setiap 

harinya. (lazada.blogspot.com)  

Lazada sebagai perusahaan yang bergerak dibidang ritel e-commerce 

berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli berbagai 

jenis produk dari berbagai jenis produk dari berbagai kategori, mulai dari produk 

elektronik, dekorasi rumah, produk kesehatan hingga produk kecantikan, hanya 

dengan mengakses situs maupun aplikasi lazada. Ditunjang dengan fasilitas 

multiple payment termasuk cash on delivery, memberikan kemudahan bagi 

konsumen khususnya di Indonesia untuk mendapat barang – barang terbaru yang 

diinginkannya. 

Lazada memberikan berbagai macam produk pilihan yang berkualitas 

bagus, dengan berbagai macam merek terbaik, calon konsumen bisa belanja atau 

membeli peralatan elektronik di situs jual belinlazada.co.id. Lazada menyediakan 

barang - barang elektronik mulai dari barang elektronik rumah tangga, handphone, 

laptop, dan barang elektronik lainnya. 
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Tabel 1.2 Peringkat Online Shop 

Barang Elektronik 2015 

 
MEREK TBI 

Lazada.co.id 21,00% 

OLX.co.id 20,80% 

Bhineka.com 18,90% 

Elektronic-city.com 13,60% 

Glodokelektronik.com 4,30% 

Hartonoelektronika.com 4,20% 

Sumber : www.topbrand-award.com  

 

Tabel 1.3 Peringkat Online Shop 

Barang Elektronik 2016 

 
MEREK TBI 

Lazada.co.id 29,30% 

OLX.co.id 27,70% 

Tokopedia.com 11,40% 

Bukalapak.com 6,80% 

Bhineka.com 4,10% 

Blibli.com 4,00% 

Elevenia.co.id 3,70% 

Elektronik-city.com 2,60% 

Sumber : www.topbrand-award.com  

 

Melihat tabel 1.2 dan 1.3 pada data Top Brand meluncurkan sebuah hasil 

survey dengan melihat tiga parameter yakni top of mind share, top of market share 

dan top of commitment share. Pada tahun 2015 situs jual beli lazada.co.id menjadi 

pemimpin pasar untuk kategori online shop barang elektronik yaitu sebesar 

21.00%dan pada tahun 2016 situs jual beli lazada.co.id tetap menjadi pemimpin 

pasar untuk kategori online shop barang elektronik dengan mengalami peningkatan 

sebesar 8,30% menjadi 29,30%. Data tersebut didasarkan atas hasil riset terhadap 

konsumen Indonesia. Pemilihan oleh konsumen ini dilakukan melalui survei dari 

Frontier Consulting Group di sebelas kota besar di Indonesia yakni Jakarta, 

http://www.topbrand-award.com/
http://www.topbrand-award.com/
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Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Pekanbaru, Balikpapan, 

Denpasar, Palembang dan Samarinda. (topbrand-award.com, 2016) 

Dengan melihat data diatas bahwa situs jual beli lazada.co.id telah menjadi 

top brand pada tahun 2015 dan 2016 dalam kategori  online shop barang elektronik, 

maka dari itu peneliti melakukan pra-survei terhadap 30 mahasiswa Universitas 

Widyatama terdiri dari yang 16 mahasiswa dan 14 mahasiswi yang pernah 

berbelanja barang elektronik secara online di lazada, survey ini untuk mengetahui 

niat konsumen dalam melakukan pembelian ulang barang elektronik di situs jual 

belin lazada.co.id. Berikut ini adalah hasil pra-survei peneliti. 

 

 

Gambar 1.2. Hasil Pra-Survei 

Diagram hasil pra-survei menunjukan bahwa 11 orang yang pernah 

membeli barang elektronik di situs jual beli lazada.co.id enggan melakukan 

pembelian ulang di lazada.co.id. Namun sebanyak 19 orang yang pernah membeli 

barang elektronik di Lazada bersedia melakukan pembelian kembali di Lazada 

Dengan beberapa pencapaian yang sudah di raihnya situs jual beli 

lazada.co.id sudah menjadi salah satu perusahaan situs jual beli terpopuler di 

Indonesia. Meskipun lazada memiliki nama yang cukup terkenal di mata 

masyarakat dalam pembelian barang elektronik secara online. Namun di balik itu 

semua situs jual beli lazada.co.id memiliki beberapa permasalahan diantaranya 

permasalahan. Berikut pemberitaan seputar keluhan yang diterima situs jual beli 

lazada.co.id : 

Iya
19 orang

Tidak
11 orang

Pertimbangan kembali berbelanja 
barang elektronik di lazada.co.id

Iya Tidak
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1. Dikutip dari (Liputan6,08 Juli 2015), memberitakan bahwa seseorang 

bernama Rizki Kartadikaria menumpahkan rasa kekecewaan nya karena 

merasa teripu atas tidak sesuainya barang yang diterima dengan barang yang 

dipesannya yaitu Hp Asus Zenfone 6 dan yang diterima oleh Rizky adalah 

2 box kispray / pewangi pakaian.  

2. (CNN Indonesia,02 Juli 2015) memberitakan perusahaan e-commerce 

Lazada Indonesia kembali mendapatkan kasus penipuan kembali yang di 

alami oleh Danis konsumen yang membeli ponsel Apple iPhone 6 Plus 

namun menerima paket berisi sabun mandi padat merek Nouvo dengan 

kemasan warna hijau.  

3. Masalah penipuaan banyak diskon palsu pasca Harbolnas (Hari Belanja 

Nasional) dikutip dari (Kompas Tekno,11 Desember 2015), bahwa dalam 

pagelaran Hari Belanja Online Nasional 2015 sejumlah barang yang dijual 

di situs belanja Lazada Indonesia, walau di diskon besar – besaran hingga 

99%, tetapi harga awal ditulis telah dinaikan berkali lipat hingga tidak 

masuk akal. Hal itu misalnya, ponsel Android LG Leon RAM 1 GB yang 

dijual dengan harga Rp 20-an juta. 

4. Telepon seluler baru keluaran Motorola, Moto G 16 GB, dipastikan 

terlambat sampai ke pemesan. “Dalam suratnya kepada pembeli, Jumat, 20 

Juni Motorola telah bekerja sama dengan Lazada dan pihak Bea Cukai 

Indonesia untuk menuntaskan masalah ini dan kami memperkirakan dan 

mengusahakan bahwa ponsel Moto G 16 GB akan mulai didistribusikan 

pada pertengahan bulan Juli 2014”. (Tempo.co.id,20 Juni 2014). 

5. (Viva.co.id, 23 Desember 2015). Transaksi pembelian 1 unit sepeda motor 

Honda Vario dan 3 unit Honda Revo yang tadinya terkonfirmasi dan tinggal 

menunggu pengiriman, ternyata berubah menjadi ditolak dan lalu ditutup 

secara sepihak oleh Lazada. Bagaimana bisa sebuah transaksi yang sudah 

dibayar lunas dibatalkan secara sepihak? Lazada secara sepihak memproses 

pengembalian dana tanpa terlebih dulu bertanya dan meminta persetujuan 

pembeli. 
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6. (Suratpembaca.web.id, 19 April 2016). Transaksi pembelian produk 

Xiomi Redmi 2 di lazada pada tanggal 16 April 2016 yang sudah dikirim 

kepada pihak lazadaco.id tidak kunjung terkonfirmasi dan akhirnya uang 

yang sudah dikirim konsumen tidak ada kejelasan apakah akan di 

kembaikan atau tidak. 

 

Dilihat dari masih adanya masalah di situs jual beli lazada.co.id yang diikuti 

dengan semakin populernya trend jual beli online lazada sebagai situs jual beli yang 

populer belum diimbangi dengan masalah dilihat dari aspek keamanan, kualitas 

produk, kepuasan konsumen dalam berbelanja, pelayanan respon keluhan, jaminan, 

dan ketidak sesuaian antara produk yang dijanjikan bagi penggunanya. Terbukti 

dengan adanya kasus-kasus penipuan yang di lakukan oleh pihak yang 

memanfaatkan popularitas situs jual lazada.co.id akan merusak kepercayaan para 

konsumennya untuk membeli barang elektronik di situs jual beli lazada.co.id.  

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 pada situslah yang dijadikan acuan. Kepercayaan 

ini bisa dibangun dengan situs yang berkualitas, respon yang cepat, memberikan 

informasi yang benar, dan proses jual beli yang jujur. 

Brand trust memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap 

keberlangsungan sebuah merek, karena jika sebuah merek sudah tidak dipercayai 

lagi oleh konsumen maka produk dengan merek tersebut akan sulit untuk 

berkembang di pasar. Namun sebaliknya jika merek tersebut dipercayai oleh 

konsumen, maka produk dengan merek tersebut akan dapat terus berkembang di 

pasar. 

 Menurut Chi, Yeh, dan Chiou (2009,p231) mengatakan bahwa 

“Brand trust berarti konsumen – konsumen yang percaya bahwa suatu 

merek spesifik akan menawarkan suatu produk yang sangat dapat 

diandalkan, seperti fungsi yang lengkap, jaminan kualitas, dan service 

setelah penjualan kepada mereka”. 
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Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lianda (2009) dalam 

Baskara et al. (2014), dimana hasil penelitian itu menunjukan kepercayaan merek 

berperan dalam niat pembelian ulang yang dilakukan konsumen. Penelitian 

Chaudhuri dan Holbrook (2001) dalam Baskara et al. (2014), juga membuktikan 

bahwa merek yang dipercaya akan dibeli lebih sering oleh konsumen. 

Selain itu perkembangan teknologi informasi menyebabkan terjadinya 

pergeseran budaya. Hal ini dirasakan oleh masyarakat, perusahaan, dan organisasi. 

Kenyataan ini menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan, yaitu menciptakan 

keinginan pelanggan untuk menggunakan produk dan jasa dan menjalin hubungan 

yang dekat antara perusahaan dan pelanggan. Kualitas pelayanan merupakan salah 

satu faktor penentu kesuksesan yang berpengaruh pada persaingan perusahaan. 

Adopsi kualitas layanan yang baru khususnya di dunia e-commerce adalah kualitas 

layanan berbasis web. Kualitas layanan online (e -service quality). 

Menurut Lee & Lin (2005,p162) e-service quality didefinisikan sebagai 

berikut: 

“Tanggapan pelanggan secara keseluruhan dan penilaian mengenai 

keunggulan dan kualitas pengiriman e-service di pasar virtual” 

 

Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Khalifa & Liu (2007) 

menekankan bahwa begitu konsumen merasa puas dengan sebuah pelayanan online 

shop atau e-service quality maka repurchase intention konsumen terhadap online 

shop tersebut akan meningkat. Konsumen yang membeli kembali dari perusahaan 

yang sama memiliki kencenderungan untuk menjadi konsumen yang loyal dan 

memberikan pengaruh langsung bagi kesuksesan perusahaan di masa yang akan 

datang. Terlebih lagi dengan mempertahankan konsumen yang ada saat ini lima kali 

lebih menguntungkan daripada mencari konsumen baru (Gupta & Kim, 2007). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha mengetahui dan 

menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi keputusan membeli barang 

elektronik di online shop lazada.co.id. Oleh karena itu, diambil judul penelitian 

“PENGARUH BRAND TRUST DAN E-SERVICE QUALITY TEHADAP 

NIAT BELI ULANG BARANG ELEKTRONIK SECARA ONLINE DI 

SITUS JUAL BELI LAZADA.CO.ID”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka identifikasi 

permasalahan yang coba di kemukakan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana respon konsumen mengenai brand trust, e-service quality dan 

niat beli ulang pada lazada.co.id ? 

2. Seberapa besar pengaruh brand trust terhadap niat beli ulang barang 

elektronik secara online di situs jual beli lazada.co.id? 

3. Seberapa besar pengaruh e-service quality terhadap niat beli ulang barang 

elektronik secara online di situs jual beli lazada.co.id? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang 

hendak dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui renspon konsumen mengenai brand trust, e-service 

quality dan niat beli ulang pada lazada.co.id. 

2. Untuk mengetahui pengaruh brand trust terhadap niat beli ulang barang 

elektronik secara online di situs jual beli lazada.co.id? 

3. Untuk mengetahui pengaruh e-service quality terhadap niat beli ulang 

barang elektronik secara online di situs jual beli lazada.co.id?  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Adapun manfaat tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut : 

1. Implikasi Akademis 

 Dapat dijadikan bahan perbandingan dan pengembangan yang lebih 

mendalam untuk mengkaji bidang ilmu Manajemen Pemasaran khususnya 

mengenai hubungan antara brand trust dengan e-service quality dan 

implikasinya terhadap niat beli ulang. 
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2. Implikasi Manajerial  

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah gagasan pemikiran dan bahan 

masukan dalam pengambilan keputusan di situs jual beli lazada.co.id 

khususnya dalam pengembangan dari brand trust dan e-service quality 

untuk meningkatkan niat beli ulang dari konsumen potensial. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


