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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kita tahu bahwa bisnis online shop saat ini sudah menjadi salah satu jenis 

usaha yang sangat bonafit dan menjanjikan. Berbagai keuntungan bisa didapatkan 

jika pengelolaan online shop dilakukan dengan tepat. Jika diperhatikan, dari waktu 

ke waktu potensi bisnis online shop di Indonesia semakin berkembang. Itulah 

sebabnya berbagai online shop Indonesia terus menerus bermunculan. 

Perkembangan ini tidak lepas dari pengaruh teknologi. Dengan perkembangan 

teknologi yang semakin pesat, perkembangan usaha ini pun akan semakin pesat 

pula. 

Pertumbuhan pesat pangsa pasar e-commerce di Indonesia memang sudah 

tidak bisa diragukan lagi. Dengan jumlah pengguna internet yang mencapai angka 

82 juta orang atau sekitar 30% dari total penduduk di Indonesia. Data dari lembaga 

riset ICD memprediksi bahwa pasar e-commerce di Indonesia akan tumbuh 42% 

dari tahun 2012-2015. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan 1ating lain seperti 

Malaysia (14%), Thailand (22%), dan Filipina (28%). Sebut saja beberapa 

diantaranya adalah raksasa Lazada dan Zalora, Berrybenka, Tokopedia, Bilna, 

Saqina, VIP Plaza, Ralali dan masih banyak lagi. Mereka adalah sebagian contoh 

dari perusahaan e-commerce yang sukses. 

Sumber : Lembaga Riset ICD,2013 

Website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam 

lingkup 1atin maupun jarak jauh. Dokumen pada website disebut dengan web page 

dan link dalam website memungkinkan pengguna bisa berpindah dari satu page ke 

page lain (hyper text), baik diantara page yang disimpan dalam server yang sama 

maupun server diseluruh dunia. Pages diakses dan dibaca melalui browser seperti 

Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome dan 

aplikasi browser lainnya (Hakim Lukmanul, 2004). 

Berikut data peringkat 10 situs jual-beli berdasarkan situs www.alexa.com 

bulan April 2017 : 
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Tabel 1.1 

Situs jual-beli berdasarkan situs www.alexa.com bulan April  

No Situs  Dialy 

pageviews 

per visitor  

Global 

ranking 

Indonesia 

ranking 

1 Tokopedia.com 8.50 233 9 

2 Bukalapak.com 4.59 315 11 

3 Kaskus.co.id 4.39 335 13 

4 Lazada.co.id 4.93 624 16 

5 Elevenia.co.id 2.74 722 18 

6 OLX.co.id 11.42 1310 41 

7 Blanja.com 1.93 2765 48 

8 Blibli.com 1.83 1913 49 

9 Jd.id 1.46 3276 104 

10 Mataharimall.com 1.89 5037 122 

Sumber : www.Alexa.com, 2017 

Tabel di atas menunjukan ranking mengenai seberapa sering orang 2ating 

kesitus d iatas atau disebut juga sebagai visitor dari situs tersebut, perubahan visitor 

tersebut sering berubah ubah setiap harinya dan untuk saat ini situs Tokopedia.com 

http://www.alexa.com/


3 

 

yang menjadi ranking no. 1 di Indonesia dengan kategori situs jual-beli yang ada di 

Indonesia. 

Elemen terpenting dalam keberhasilan bisnis ritel online adalah bagaimana 

cara merancang tampilan website yang menarik. Penting bagi seorang desainer 

untuk memahami bahwa evaluasi konsumen atas tampilan desain dipengaruhi oleh 

reaksi afektif (seperti self-congruity dan flow). 

 

Gambar 1.1 Halaman utama (home) Tokopedia 

Sumber : www.Tokopedia.com,2017 

Navigasi Web adalah bagian dari situs Web yang berguna untuk memandu 

pengunjung menjelajahi isi situs dan menghantarkan pengunjung pada isi yang 

mereka cari. Dengan begitu pengujung web dapat dengan nyaman meng-explore isi 

di dalam suatu web. Posisi sebuah navigasi ternyata turut menentukan sukses atau 

tidaknya sebuah navigasi. Pada posisi yang tepat, sebuah navigasi dapat membuat 

pengunjung lebih mudah menelusuri situs Web. 

 

http://www.tokopedia.com,2017/
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Gambar 1.2 Top Navigation (Navigasi di atas) 

Sumber : www.Tokopedia.com,2017 

Pada tokopedia.com navigasi di bagian atas terdapat menu pencarian , login 

, sign in , dan menu untuk mengirim pesan ke tokopedia.com. Menu pencarian ini 

cukup tepat di letakkan dibagian atas, sehingga memudahkan pengunjung yang 

ingin mencari sesuatu di tokopedia.com. Menu login dan sign ini berfungsi untuk 

pengunjung yang ingin mendaftar ke tokopedia ataupun pengunjung yang sudah 

terdaftar, sehingga member dari tokopedia.com.  Selain itu , di pojok kiri web 

terdapat logo dari tokopedia.com, dimana logo ini akan selalu terletak di posisi itu 

walaupun pengunjung berada di site-site lain di tokopedia dan apabila di klik, 

pengunjung akan di arahkan ke halaman awal tokopedia. 

http://www.tokopedia.com,2017/
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Gambar 1.3 Center Navigation ( Navigasi di tengah ) 

Sumber : www.Tokopedia.com,2017 

Pada bagian tengah tokopedia.com daftar kategori-kategori yang dapat 

dipilih pengunjung untuk menuju kategori tertentu. Sehingga memudahkan  

pengunjung dalam dalam mencari produk/barang yang mereka ingin beli di 

tokopedia . Selain itu , di bagian tengah (dibawah kategori)  terdapat daftar produk-

produk yang sedang popular di tokopedia. Daftar produk ini di buat dalam bentuk 

listing,yang berguna untuk menginformasikan pengunjung tentang produk 

terpopuler saat itu. Di navigasi bagian bawah berisi link-link tentang informasi 

umum yang terdapat di tokopedia, seperti : cara belanja, cara berjualan, karir, 

kritik& saran. Navigasi ini sangat berguna bagi pemula dalam mempelajari 

tokopedia.com, sehingga pengunjung tersebut akan terpandu.   

http://www.tokopedia.com,2017/
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Gambar 1.4  Bottom Navigation (Navigasi di bawah ) 

Sumber : www.Tokopedia.com,2017 

Fitur pencarian pada tokopedia.com ini terdapat di bagian atas website. 

Posisi ini cukup strategis, karena memudahkan penunjung untuk menggunakan fitur 

ini pada saat masuk ke web. Pengunjung dapat mengetikkan keyword  di kolom 

input text. 

 

Gambar 1.5 Keyword Pencarian 

Sumber : www.Tokopedia.com,2017 

Kemudian di samping kolom input text pencarian,terdapat menu dropdown 

yang berisi pilihan kategori. Dimana pada saat mencari, kolom input dan menu 

dropdown ini akan digabungkan. Sehingga pencarian akan ter-filter sesuai dengan 

kategori  yang dipilih. 

Pada daftar barang yang dijual di Tokopedia ini sangat jelas karena di web 

tersebut dilengkapi dengan gambar barang yang dijual beserta harga, sehingga 

memudahkan pengguna untuk mengetahui informasi mengenai barang tersebut. 

Berikut adalah tampilan barang yang dijual di web tokopedia: 

http://www.tokopedia.com,2017/
http://www.tokopedia.com,2017/
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Gambar 1.6 Tampilan barang yang dijual di Web Tokopedia 

Sumber : www.Tokopedia.com,2017 

  17 shop merupakan salah satu pengguna dari Tokopedia pada tahun 2015 

lebih depatnya sebagai penjual di Tokopedia dengan alamat situs : 

https://www.tokopedia.com/tujuhbelasshop, menjual di kategori fashion yang 

khususkan untuk wanita produk yang di unggulkan adalah tas ada juga produk baju 

muslim , dan jam tangan . 17 shop sebagai dropshiper yang artinya Dropshipping 

adalah teknik manajemen rantai pasokan di mana reseller atau retailer (pengecer) 

tidak memiliki stok barang. Pihak produsen atau grosir selaku dropshipper yang 

nantinya akan mengirim barang secara langsung pada pelanggan. Keuntungan 

didapat dari selisih harga antara harga grosir dan eceran. Tetapi beberapa reseller 

ada yang mendapatkan komisi yang disepakati dari penjualan yang nanti 

dibayarkan langsung oleh pihak grosir kepada reseller. 

 

http://www.tokopedia.com,2017/
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Gambar 1.7  Halaman depan 17 shop Tokopedia berdasarkan transaksi 

Sumber : www.tokopedia.com/tujuhbelasshop,2017 

 Dari gambar diatas bisa di simpulkan bahwa terjadi penurunan penjualan 

atau terhadap niat beli konsumen serta penurunan kepuasan terhadap 17 Shop 

Tokopedia. Penulis memiliki ketertarikan terhadap 17 shop tokopedia mengenai 

tampilan web yang disediakan dan tentu kualitas produk yang di jual nya melihat 

aspek penampilan website yang telah disediakan. Setelah meninjau situasi ini 

penulis tertarik untuk menganalisis  17 shop yang akan di beri judul “Pengaruh 

Kualitas Website dan Brand Image Terhadap Niat Beli Pada 17 Shop Tokopedia” 

 

http://www.tokopedia.com/tujuhbelasshop,2017
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1.2       Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah 

yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya yaitu dengan keadaan bisnis 

melalui media online menjanjikan serta pertumbuhan pesat pangsa pasar e-

commerce di Indonesia dan Tokopedia merupakan visitor website banyak tiap 

harinya  dan berperingkat no.1 di Indonesia keadaan malah sebaliknya terjadi 

penurunan penjualan. 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang timbul akan dianalisis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tanggapan responden mengenai kualitas website, brand image 

dan niat beli pada 17 Shop Tokopedia ? 

2. Bagaimana pengaruh kualitas website terhadap niat beli pada 17 Shop 

Tokopedia ? 

3. Bagaimana pengaruh brand image terhadap niat beli pada 17 Shop 

Tokopedia ? 

4. Bagaimana pengaruh kualitas website dan brand image terhadap niat beli 

pada 17 Shop Tokopedia ? 

 

1.3       Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam  

maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi 

variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan 

“kualitas website, brand image, dan niat beli terhadap 17 Shop Tokopedia”.  Niat 

beli dipilih karena peningkatan kinerja karyawan akan membawa kemajuan bagi 

perusahaan. Objek penelitian fokus pada 17 Shop Tokopedia. 
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1.4       Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan 

sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Mengetahui  tanggapan responden mengenai kualitas website, brand image dan 

niat beli pada 17 Shop Tokopedia  

2. Mengetahui pengaruh kualitas website terhadap niat beli pada 17 Shop 

Tokopedia  

3. Mengetahui pengaruh brand image terhadap niat beli pada 17 Shop Tokopedia  

4. Mengetahui pengaruh kualitas website dan brand image terhadap niat beli pada 

17 Shop Tokopedia  

1.5     Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini sangat berguna untuk memperoleh pemahaman dan 

memperdalam ilmu yang didapatkan dari kegiatan penelitian serta 

membandingkan ilmu yang didapatkan dari perkuliahan dengan kegiatan 

lapangan yang dilaksanakan. 

2. Bagi 17 Shop 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk meningkatkan 

pelayanan dan mempertahankan mutu produk yang telah tercipta. 

3. Bagi Masyarakat dan Akademisi 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan bagi 

masyarakat dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan 

meneliti topik yang sama. 
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1.6        Sistematika Skripsi 

 BAB I  : Pendahuluan, dalam hal ini penulis menguraikan tentang latar 

belakang, permasalahan, tujuan, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan 

sistematika skripsi. 

 BAB II : Landasan teori, yaitu bab yang menguraikan tentang kajian 

pustaka baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang 

mendukung penelitian ini. 

 BAB III : Metodologi penelitian, yaitu bab yang menguraikan tentang 

objek penelitian, variabel, metode penelitian, metode pengumpulan data, 

dan metode analisis data. 

 BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu bab yang menguraikan 

tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh. 

 BAB V : Simpulan dan saran, yaitu bab yang berisi simpulan hasil dan 

saran serta hasil penelitian. 
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