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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat dewasa 

ini menyebabkan perusahaan harus bersaing untuk menghadapi 

perkembagan teknologi. Di era perkembangan zaman yang 

semakin maju ini membuat manusia menuntut untuk diperhatikan 

lebih customized. Terlebih lagi dalam hal pemenuhan kebutuhan, 

konsumen sekarang ini cenderung lebih individualis dan 

menuntut sesuatu hal yang lebih bersifat pribadi ataupun personal. 

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perusahaan dituntut mampu 

memahami keinginan dan kebutuhan konsumen agar tetap 

survive. Diterima tidaknya produk yang dijual sangat tergantung 

pada persepsi konsumen atas produk tersebut. Jika konsumen 

merasa produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya pasti konsumen akan membeli produk tersebut. 

Beberapa tahun belakangan ini teknolgi 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 
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teknologi tersebut adalah gadget dan kecenderungan beraktivitas 

di dunia maya seperti berbelanja secara online atau lebih sering 

disebut dengan online shopping. Internet memiliki peran penting 

untuk mengennalkan kita pada dunia maya. Kini di berbagai 

negara memasuki suatu era baru yang disebut era globalisasi. Era 

globalisasi merupakan suatu era di mana batas-batas geografi 

antarnegara tidak lagi menjadi hambatan dalam proses 

komunikasi dan interaksi antar individu. Hal ini semakin nyata 

terjadi apabila kita kaitkan dengan adanya internet. Internet 

merupakan kependekan dari interconnection-networking. Internet 

ialah suatu sistem global dari seluruh jaringan komputer yang 

dihubungkan menggunakan standar Internet Protocol Suite 

(TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. 

Dengan adanya internet ini tentu akan semakin memudahkan 

proses “globalisasi” di dunia. Melalui internet, kita banyak 

mengenal berbagai hal, mulai dari jejaring sosial, aplikasi, berita, 

video, foto hingga berbelanja melalui internet atau yang sering 

disebut dengan online shopping. Dilihat dari data statistik 

dibawah ini menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia 

terus meningkat setiap tahunnya, menurut survei yang 

diselenggarakan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(APJII) mengungkapkan bahwa jumlah pengguna internet di 

Indonesia tahun 2012 mencapai 63 juta orang atau 24,23 persen 

dari total populasi di Indonesia. Di tahun 2013 sendiri diprediksi 

pengguna internet di Indonesia naik sekitar 30 persen menjadi 82 
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juta pengguna dan terus tumbuh menjadi 107 juta pada 2014 dan 

139 juta atau 50 persen total populasi pada 2015 

(tekno.kompas.com) . 

Gambar 1.1 

Grafik Pengguna Internet di Indonesia 

 

Sumber : http://www.apjii.or.id 

Perkembangan pengguna internet tersebut mendorong 

adanya suatu pontensi besar terciptanya online shopping. Karena 

dari total pengguna internet tersebut, sekitar 36 juta pengguna 

internet yang melakukan belanja online. Seperti yang telah 

diutarakan di m.merdeka.com bahwa Master Card Indonesia 

sebagai salah satu principle (penyedia layanan switching dan 

settlement) sistem pembayaran kelas dunia mencatat, mayoritas 

pengguna internet di Indonesia pernah melakukan pembelanjaan 

secara online, sebanyak 57 persen dari total pengguna Internet di 

Indonesia melakukan belanja melalui online (online shopping) 

http://www.apjii.or.id/
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(m.merdeka.com) . Oleh sebab itu peluang untuk menjalankan 

bisnis online semakin terbuka bagi pelaku bisnis di Indonesia.  

Online shopping adalah kegiatan jual beli atau 

perdagangan elektronik yang memungkinkan konsumen untuk 

dapat langsung membeli barang atau jasa dari penjual melalui 

media internet menggunakan sebuah web browser. Online 

shopping membuat kita semakin mudah berbelanja tanpa 

menghabiskan waktu dan tenaga. Karena kemudahan inilah 

membuat online shopping semakin diminati (kompas.com). Pada 

awalnya, online shop merupakan salah satu bentuk kegiatan 

meliputi jual beli dan marketing barang atau jasa melalui sistem 

elektronik. Pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran 

yang telah ditentukan dan barang akan dikirimkan melalui jasa 

pengiriman barang. Melalui online shop pembeli dapat melihat 

berbagai produk yang ditawarkan melalui web yang dipromosikan 

oleh penjual. Online shopping memungkinkan kedua pembeli dan 

penjual untuk tidak bertatap muka secara langsung, sehingga hal 

ini memungkinkan penjual memiliki kesempatan mendapatkan 

pembeli dari luar negeri. Di awal tahun 2012 trend Online Shop 

tampaknya semakin meningkat, mungkin karena lebih praktis dan 

lebih nyaman. Karena barang yang dibeli akan dikirim melalui 

jasa pengiriman barang setelah kita melakukan pembayaran di 

online shop atas barang yang kita pesan melealui situs web yang 

telah disediakan para pedagang online shop tersebut.  
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Perkembangan Online shop atau belanja online di 

Indonesia berkembang dengan pesat dan cepat. Padahal beberapa 

tahun silam, trend Online Shop 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. Kondisi jaringan internet yang 

kurang cepat juga merupakan salah satu kendala bagi sistem 

Online Shop di Indonesia. Kini Indonesia adalah salah satu negara 

yang trend dengan toko online atau online shop, hal ini dapat 

dilihat mulai bermunculan banyaknya toko online atau online 

shopping seperti Kaskus.co.id, Tokobagus.com, berniaga.com, 

Laku.com dan masih banyak lagi, yang bisa ditemukan dengan 

mudah sesuai kategori barang dagangan yang akan dicari atau 

dibeli. 

Hasil penelitian Xia (2010) mengemukakan bahwa 

browsing dapat membantu konsumen memenuhi kebutuhan 

mereka seperti menemukan sebuah produk, mendapatkan 

informasi, atau menjadi terbiasa dengan tata letak toko. Menurut 

Indraswari dan Pramudana (2014), pemasaran online 

merupakan salah satu bentuk komunikasi pemasaran yang 

menjadi fenomena sosial belakangan ini. Strategi ini digemari 

oleh perusahaan-perusahaan fashion besar, maupun yang 

tergolong usaha kecil dengan modal yang minim. Konsumen 

dalam memutuskan pembelian produk salah satunya dipengaruhi 

oleh rangsangan pemasaran (Yulihasri et al., 2011). Oppenheim 
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dan Ward (2006), menjelaskan bahwa alasan utama saat orang 

berbelanja melalui internet adalah kenyamanan. Mereka juga 

mengakui bahwa alasan utama sebelumnya untuk belanja online 

adalah harga. Konsumen mempertimbangkan harga dalam minat 

membeli pada toko online, di mana persepsi harga seseorang akan 

mempengaruhi minat belanja seseorang. Selain persepsi harga, 

faktor lain yang juga penting dalam penjualan suatu produk 

adalah kepercayaan. Mao (2010) mendefinisikan kepercayaan 

sebagai keyakinan suatu pihak akan menemukan apa yang 

diinginkan dari pihak lain bukan apa yang ditakutkan dari pihak 

lain. Sementara Alam dan Norjaya (2010) berpendapat bahwa 

kepercayaan merupakan keyakinan mutual dari kedua pihak 

antara pembeli dan penjual dimana keduanya tidak akan 

memanfaatkan kelemahan pihak lain.  

Menurut Chandra (2000:64) dalam tulisan ilmiahnya 

yang berjudul “mengenal konsumen di dunia digital: proses 

belanja konsumen melalui media internet”, menjelaskan bahwa 

kekuatan terbesar dari internet yang membuatnya menjadi pilihan 

utama konsumen dalam belanja masa depan ialah bahwa proses 

pencarian, evaluasi pilihan serta aktualisasi belanja terjadi sangat 

cepat, nyaman, serta dilakukan dimana saja dan kapan saja. 

Proses pencarian melalui internet dapat diperkuat dengan diskusi 

melalui chat atau news group diantara sesama konsumen atau 

calon konsumen, kemudian proses evaluasi untuk membanding-
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bandingkan serta membangun decision criteria, selanjutnya 

proses transaksi pembelian.  

Persepsi harga dan kepercayaan yang terbentuk akan 

mempengaruhi minat beli konsumen pada suatu produk. Minat 

adalah kesadaran suatu obyek, orang, masalah, atau situasi yang 

mempunyai kaitan dengan dirinya. Dalam kaitannya dengan 

pemasaran, seorang konsumen harus mempunyai keinginan 

terhadap suatu kategori produk terlebih dahulu sebelum 

memutuskan untuk membeli produk tersebut. Menurut Kinnear 

dan Taylor yang dikutip oleh Thamrin (2003:142) “Minat beli 

merupakan bagian dari komponen prilaku konsumen dalam sikap 

mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak 

sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Dengan 

memperbaiki kepercayaan diharapkan dapat pula memperbaiki 

minat beli secara online karena kunci sukses online shop 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 pelggan pada situs lah yang dijadikan acuan 

Vidgen (2008).  

Pertumbuhan online shopping di Indonesia cukup pesat, 

dan kurangnya kejahatan melalui internet juga menyebabkan 

kepercayaan dan kenyamanan yang semakin tinggi terhadap 

online shopping (Perkembangan Toko belanja Online di 

Indonesia, 2013). Masyarakat di Indonesia semakin terbiasa 
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dengan penggunaan internet termasuk untuk berbelanja. Hasil 

survei yang dilakukan oleh Ipsos (perusahaan riset pasar 

independen yang dikelola oleh periset profesional, didirikan di 

Perancis kini memiliki kantor di 84 negara) pada tahun 2012 

menunjukkan bahwa 69% pengguna Internet di Indonesia 

melakukan pencarian web untuk mencari produk yang ingin 

mereka beli,serta dari jumlah total responden sebanyak tersebut 

48% melakukan pembelian barang secara online (Hasil Survei 

Ipsos dan Peluang Bagi Pelaku Jual-Beli Online, 2012).  

Menurut Allis Ghim (Direktur eBay) bahwa nilai 

perdagangan lewat internet di Indonesia tahun 2009 saja sudah 

mencapai US$ 3,4 miliar atau sekitar Rp 35 triliun. Jumlah 

pengguna internet yang mencapai 17 juta dan nilai e-commerce 

sebesar 3,4 milyar dolar AS dinilai sebagai sebuah pasar online 

yang potensial dan jumlah tersebut terus berkembang dalam 

tahun-tahun berikutnya (Darmawan dan Chandrataruna, 

2009).  

Perilaku belanja konsumen online di Indonesia 

berdasarkan pada hasil survei Nielsen Online tahun 2012, 

ditemukan bahwa produk fashion paling diminati dalam belanja 

online. Hasil survei serupa juga dilakukan oleh Litbang Kompas 

tahun 2012 bahwa sebanyak 33,5% responden pernah melakukan 

online shopping. Barang yang mereka beli adalah produk fashion 

atau pakaian, termasuk aksesoris dan sepatu (60,8%). 

Berdasarkan pada karakteristik demografis konsumen yang 
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melakukan online shopping, sebanyak 53,2% adalah konsumen 

dengan pengeluaran lebih dari Rp 2 juta per bulan. Berdasarkan 

pada pekerjaan konsumen ternyata sebesar 33,9% adalah 

karyawan swasta, sebesar 19,4% adalah wiraswasta, dan 

konsumen dengan pekerjana pelajar/mahasiswa adalah sebesar 

19,9% (Setyawati, 2012).  

Secara teori, kenyamanan (convenience), harga (price), 

banyaknya pilihan barang (wider selection), layanan pelanggan 

(customer service), dan kesenangan (fun) masuk dalam kategori 

perceived benefits. Sedangkan utilitas (utilitarian) masuk kategori 

personalities (Delafrooz et al., 2010:139). Perceived benefit 

memiliki pengaruh terhadap sikap pada online shopping karena 

berbagai keuntungan yang bisa didapatkan konsumen mendorong 

konsumen bersikap responsif terhadap online shopping sehingga 

tertarik melakukan pembelian.  

Demikian halnya dengan orientasi utilitas, sebagaimana 

dinyatakan oleh Kim dan Shim (2002) dalam Delafrooz et al., 

(2010:138): “Utilitarian shoppers shop online based on rational 

necessity which is related to a specific goal.” Artinya bahwa 

pertimbangan rasional dari tujuan tertentu ternyata mempengaruhi 

sikap yang positif dari online shopping. Konsumen 4 memiliki 

pertimbangan yang logis terkait dengan toko online dan hal ini 

mendorong konsumen memiliki sikap yang responsif terhadap 

online shopping.  
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Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik 

untuk meneliti  “ Pengaruh Persepsi Harga dan Kepercayaan 

Konsumen Terhadap Minat Beli Secara Online (Studi Kasus 

Pada Produk Fashion Online di Kota Bandung) “.  

1.2  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang permasalahan dapat diajukan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana persepsi harga, keprcayaan konsumen, dan 

minat beli pada produk fashion online di Kota Bandung?  

2. Bagaimana pengaruh persepsi harga terhadap terhadap 

minat beli produk fashion online di Kota Bandung?  

3. Bagaimana pengaruh kepercayaan konsumen terhadap 

minat beli produk fashion online di Kota Bandung?   

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian  

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bermaksd untuk 

memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti pada produk fashion online yang akan 

digunakan dalam menyusun tesis sebagai tugas akhir yang 

merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh penulis 

dalam memperoleh gelar Magister Management pada Fakultas 

Bisnis dan Manajemen di Universitas Widyatama Bandung, serta 

dapat menganalisis dan mengetahui hasil dari penelitian yang 
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dilakukan, dan dalam rangka memperoleh data yang ada 

hubungannya dengan masalah persepsi harga, kepercayaan 

konsumen sedrta pengaruhnya terhadap minat beli produk fashion 

online di Kota Bandung yang kemudian diolah dan dianalisa, 

sehingga menjadi informasi yang berguna bagi pihak yang 

membutuhkan. Adapun tujuan yang ingin di capai oleh penulis 

dalam melakukan penelitian adalah untuk mendapatkan jawaban 

atas permasalahan yang di identifikasi di atas, yaitu:   

1. Untuk mengetahui persepsi harga, kepercayaan 

konsumen, dan minat beli produk fashion online di Kota 

Bandung.  

2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi harga terhadap 

minat beli produk fashion online di Kota Bandung.  

3. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan konsumen 

terhadap minat beli produk fashion online di Kota 

Bandung.  

 

1.4  Manfaat Penelitian  

 Melalui penelitian ini diharapkan hasilnya akan 

memberikan manfaat yang berarti bagi sesama pihak, antara lain:  

1. Manfaat Teorotis  

Manfaat praktis, bagi toko online bisnis online 

merupakan sebuah peluang bisnis yang 
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menjanjikan apabila dilihat dari peningkatan jumlah 

pengguna internet dan minat orang yang berbelanja lebih 

praktis melalui media online. Itu yang menyebabkan 

online shop dapat mengetahui apakah faktor persepsi 

harga dan kepercayaan konsumen berpengaruh terhadap 

niat beli produk fashion online, untuk meningkatkan 

penjualan online. Manfaat praktis bagi konsumen online 

untuk menginformasikan bahwa faktor persepsi harga, 

kepercayaan, dan orientasi belanja terhadap produk 

online untuk dipertimbangkan dalam menimbulkan minat 

beli online. 

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadikan motivasi dan masukan bagi usaha-usaha 

bisnis fashion dengan menggunakan media online di 

Bandung ataupun di luar Bandung untuk dapat 

meningkatkan penjualannya dan juga agar dapat terus 

bertahan di pasar sebagai salah satu kekuatan 

perekonomian di Indonesia. Selain itu, diharapkan dapat 

menambah wawasan dan menjadi bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya terutama menyangkut variabel 

persepsi harga dan  kepercayaan konsumen terhadap 

minat membeli fashion online pada mahasiswa di Kota 

Bandung.  

 


