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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Saat ini perkembangan teknologi semakin canggih dan cepat sehingga
membuat semua orang dapat terhubung dengan mudah dan cepat dengan
adanya internet. Internet memudahkan orang untuk berkomunikasi dan
berinteraksi dengan mudah dan cepat. Masyarakat Indonesia saat ini
menggunakan internet sebagai sumber informasi serta komunikasi. Berikut
merupakan tabel pengguna internet.
Tabel 1.1 Jumlah Pengguna Internet di Indonesia

Sumber : www.kominfo.go.id

Berdasarkan data dari Tabel 1.1 dapat dilihat pengguna internet dari
tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami pengikatan 10.9, pada tahun 2014 ke
tahun 2015 mengalami peningkatan 9.7, pada tahun 2015 ke tahun 2016
mengalami peningkatan 9.4, pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami
peningkatan 9.8, dan pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan
10.4. Berdasarkan data diatas pengguna internet naik dalam setiap tahun nya.
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Internet saat ini bukan hanya digunakan untuk mencari informasi ataupun
berkomusikasi

dengan antar

manusia

diberbagai

penjuru

dunia,

tetapi

dimanfaatkan juga untuk bertransaksi berbagai jual beli produk.Masyarakat saat
ini mengalami perubahan dalam bertransaksi jual beli. Transaksi jual beli yang
dulunya hanya melalui pasar secara langsung untuk betemu dengan penjual dan
pembeli atau bisa disebut secara tradisional untuk mencari barang kebutuhan.
Saat ini banyak orang lebih menggunakan kecanggihan teknologi untuk
berbelanja memenuhi kebutuhan.

Gambar 1.1 Grafik pertumbuhan e-commerce di Indonesia
https://databoks.katadata.co.id

Menurut data diatas grafik mulai dari tahun 2014 transaksi yang
menggunakan e-commerce akan terus naik setiao tahun nya hingga pada tahun
2018. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen saat ini mulai beralih untuk
memenuhi kebutuhan dengan membeli barang atau jasa melalui transaksi ecommerce, dari pada harus melakukan transaksi secara langsung dengan
penjual secara konfensional.
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Saat ini masyarakat banyak yang menggunakan kecanggihan tekonologi
untuk memenuhi kebutuhan nya melalui berbelanja di e-commers ataupun
market place. E-Commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis
dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara
perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan
pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik (Munawar,
2009:1).
Salah satu contoh perusahaan yang bergerak di bidang penjualan online
adalah Tokopedia. Tokopedia adalah toko-toko online Indonesia dengan wujud
sebuah mall online yang mempertemukan para penjual dengan pembeli dan
memungkinkan terjadinya transaksi jual beli online dengan lebih aman dan
nyaman.(https://m.tokopedia.com/about.pl)
Dalam

menghadapi

persaingan

yang

ada

saat

ini

Tokopedia

menggunakan berbagai strategi bersaing demi menarik minat calon konsumen.
Strategi tersebut antara lain strategi promosi yang dilakukan lewat jejaringinternet
yang biasa memasangkan iklan promosinya disitus-situs yang biasa masyarakat
gunakan seperti pada situs Youtube, Facebook, Twiter dan media sosial lainnya.
Selain itu tidak terlepas dari kualitas produk yang unggul dan pelayanan yang
memuaskan.
Tokopedia merupakan salah satu penjualan online terkemuka di
Indonesia,seperti halnya situs layanan jual beli menyediakan sarana jual beli dari
produsenkekonsumen dan konsumen ke konsumen. Siapapun dapat membuka
toko online di Tokopedia dan melayani pembeli dari seluruh Indonesia untuk
transaksi satuan maupun banyak. Tokopedia memiliki slogan “sudah cek
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tokopedia belum”. Tokopedia memberikan jaminan 100% uang kembali
kepadapembeli jika barang tidak dikirimkan oleh penjual, selain itu Tokopedia
memilikikeunggulan dalam promosinya lewat sosial media maupun penayangan
iklan di televisi, dalam promosi penayangan iklan di televisi Tokopedia
mengiklankan

sesuatu

yang

berbeda

dengan

menonjolkan

keunikan

yangditayangkan untuk menarik konsumen dan dengan promo-promo pada hari
yangspesial, seperti pada hari jadi Tokopedia yang pada saat itu memberikan
bebas ongkos kirim seluruh Indonesia serta cash back untuk konsumen.
Keuntungan dari belanja online adalah mampu mencari dengan
penawaranuntuk barang atau jasa. Beberapa keunggulan tersebut menjadi
pertimbangan bagikonsumen atau masyarakat untuk berbelanja melalui online
shop. Pada sisi lain keberadaan online shop dapat memberikan dorongan
terhadap konsumenuntuk mendapatkan barang dengan mudah sesuai keinginan
yang diharapkan.
Kegiatan jual beli yang dilakukan secara tradisional, merupakan
hubungan interpersonal antara penjual dengan konsumen adalah salah satu
elemen yang paling penting dalam membentuk sikap konsumen dan berdampak
kepada perilaku konsumen. Dalam layanan jual beli secara online, interaksi antar
pribadi telah digantikan oleh teknologi dan terbatas pada interaksi elektronik
(Holloway dan Beatty, 2008), sikap dan perilaku konsumen yang dipengaruhi
oleh karakteristik situs web seperti kemudahan navigasi (Holloway dan Beatty,
2003, 2008).

Kegiatan yang dulunya berinteraksi langsung antara dengan

penjual, saat ini konsumen melakukan surfing dari situs web perusahaan untuk
mengevaluasi layanan.
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Kepuasan konsumen dan loyalitas merupakan suatu aset yang penting
bagi sebuah bisnis. Sehingga perlu adanya strategi marketing untuk menjadi
tolak ukur bagi suatu bisnis. Emotional marketing merupakan salah satu alternatif
dalam memenangkan hati pelanggan. Menurut Robinette (2001) dalam susilo
(2015) mengungkapkan definisi emotional marketing adalah teknik yang
digunakan perusahaan dalam membangun hubungan berkelanjutan yang
membuat pelanggan merasa dihargai. Teknik emotional marketing yang tepat
dapat menyentuh hati pelanggan, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk
mengingat apa pesan yang dijual oleh perusahaan.
Efek emotional marketing yang dapat diciptakan yaitu dengan tujuan
mampu memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak, yaitu penjual dan
pembeli. Penjual membuat atmosfer yang mendukung emosi konsumen untuk
berbelanja. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan keputusan pembelian
sehingga dapat menimbulkan hasrat atau niat konsumen dalam melakukan
keputusan pembelian (Wijaya, 2013).
Di dalam sebuah brand terkandung janji perusahaan kepada konsumen
untuk memberikan manfaat, keistimewaan dan layanan tertentu. Branding sangat
bernilai karena mampu mempengaruhi pilihan atau preferensi konsumen.
Sebuah brand yang baik dapat memberikan tanda adanya perioritas terhadap
konsumen yang mengarah pada sikap konsumen yang menguntungkan dan
membawa kinerja penjualan dan keuangan yang lebih baik bagi perusahaan.
Dalam Brand suatu produk merupakan suatu perhatian dan juga pertimbangan
untuk konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Dalam keputusan
pembelian, konsumen benar-benar memilih produk yang dianggap sesuai
dengan kebutuhan dan keinginannya, yang dimana pada suatu brand produk
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tergantung image yang melekat dengan begitu perusahaan harus mampu
memberikan yang terbaik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan keinginan
konsumen. Untuk itu perusahaan harus membangun image yang lebih menonjol
dari pada pesaing, dengan membuat konsumen menjadi loyal dalam
menggunakan produk tersebut secara berkala atau setidaknya konsumen puas
dengan begitu dapat mempertahankan pangsa pasar akan membangun image
positif pada konsumen.
Semakin kuat brand image dibenak pelanggan maka semakin kuat pula
rasa percaya diri pelanggan untuk tetap loyal atau setia terhadap produk yang
dibelinya sehingga hal tersebut dapat mengantar sebuah perusahaan untuk tetap
mendapatkan keuntungan dari waktu ke waktu. Ogilvy & Mather dalam Andreani
et al (2012:65) juga mengatakan bahwa citra merek yang kuat dapat membuat
pelanggan melakukan pembelian secara berulang-ulang. Brand image (citra
merek) mempunyai peran yang sangat penting karena dapat membedakan suatu
perusahaan atau produk dengan yang lain.
Beberapa

pertimbangan

tersebut

dapat

mempengaruhi

perilaku

konsumen dalamproses pembelian yang akan dilakukan dan upaya para pemilik
usaha online shopuntuk mempengaruhi calon konsumen melalui kegiatan
periklanan yang akandilakukan, dimana iklan merupakan salah satu unsur
penting dari kegiatanpemasaran.
Berdasarkan uraian di atas dilakukan penelitian untuk mengetahui
sejauhmana promosi online dan persepsi harga terhadap keputusan pembelian
disitus Tokopedia.com. Maka penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan
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berjudul“Faktor – Faktor yang mempengaruhi Keputusan Pembelian Online
Pada Situs Tokopedia.com”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah emotion marketing mempengaruhi keputusan pembelian online
pada situs “tokopedia”?
2. Apakah website experience mempengaruhi keputusan pembelian online
pada situs “tokopedia”?
3. Apakah branding mempengaruhi keputusan pembelian online pada situs
“tokopedia”?
1.3 Tujuan Penelitian
Mengacu kepada rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian
ini yaitu:
1. Menganalisa emotion marketing sebagai variabel yang mempengaruhi
keputusan pembelian online pada situs “tokopedia”
2. Menganalisa

website

experience

sebagai

variabel

yang

mempengaruhi keputusan pembelian online pada situs “tokopedia”
3. Menganalisa

branding

sebagai

variabel

yang

keputusan pembelian online pada situs “tokopedia”

mempengaruhi
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1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan
manfaat praktis.
1. Manfaat Teoritis
Pada penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam ilmu
manajemen pemasaran.
2. Manfaat Praktis
a. Manfaat praktis untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi
pembelian online pada situs “Tokopedia”.
b. Memberikan manfaat bagi para “pelapak tokopedia” untuk memahami
faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian online pada situs
“Tokopedia”.
c. Hasil

penelitian

dapat

diterapkan

oleh

peneliti

untuk

mengetahuifaktor-faktor yang mempengaruhi pembelian online pada
situs “Tokopedia”.
1.5

Batasan Penelitian
Penelitian ini akan menggunakan sampel responden yang pernah

melakukan transaksi di maket online Tokopedia sehingga hasil dari penelitian ini
tidak dapat digeneralisasikan pada objek penelititan market online yang berbeda.

