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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Sekarang ini tas bukanlah hanya sekedar aksesoris yang fungsinya untuk 

melengkapi dan mempercantik penampilan semata, tetapi tas sudah menjadi suatu 

kebutuhan bagi hampir semua orang baik itu pria maupun wanita. Industri tas 

fashion juga memiliki potensi usaha yang besar terbukti dari banyaknya produk 

tas asli Indonesia yang telah mencapai pasar mancanegara seperti The Sak, 

Bagteria, Sabatha, Mimsy, dan Clementine. 

Persaingan dalam industri tersebut juga menjadi semakin ketat seiring 

dengan perkembangan teknologi seperti internet. Berbagai transaksi jual beli yang 

dulunya hanya bisa dilakukan dengan cara tatap muka antara penjual dan pembeli 

sekarang bisa dilakukan dengan cepat dan mudah melalui internet. Pengguna 

internet di seluruh dunia juga terus meningkat dari waktu ke waktu. Statistik 

pengguna internet di dunia per 30 Juni 2012 mencapai 2,4 miliar penduduk dunia. 

Pengguna internet di dunia juga mengalami pertumbuhan sebesar 566,4% dalam 

kurun waktu sekitar 12 tahun dari tahun 2000 hingga 2012 (Permana, 2013:4). 

Saat ini internet telah menjadi tren dan kebutuhan bagi banyak orang, baik 

itu untuk mencari informasi dan bahkan dimanfaatkan sebagai peluang bisnis. 

Banyak orang yang memilih untuk berbisnis secara online karena banyak 

keutungan yang bisa didapatkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

penulis terhadap pelaku bisnis online sebanyak 15 orang, keuntungan yang 
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didapatkan melalui bisnis online cukup banyak antara lain modal yang dibutuhkan 

relatif kecil dibandingkan dengan membuka toko, potensi berpenghasilan yang 

besar karena dapat menjangkau pasar yang lebih luas hingga pasar internasional, 

serta tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena dapat diakses kapan dan dimana 

saja. 

 Pengguna internet yang ada di Indonesia sendiri mencapai 55 juta orang, 

disadari atau tidak bisnis internet di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. 

Potensi bisnis online yang besar di Indonesia juga diperkuat oleh data dari 

Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menunjukkan bahwa pasar bisnis 

online di Indonesia pada tahun 2013 ini diperkirakan mencapai Rp 130 triliun, 

tumbuh hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 69 

triliun (Wicaksono, 2013:5). 

Salah satu distributor tas fashion yang juga mengambil kesempatan yang 

ditawarkan dari perkembangan teknologi saat ini dengan memanfaatkan media 

internet adalah CTRL+F. Jumlah pengguna internet yang berkembang dari waktu 

ke waktu menjadi alasan CTRL+F untuk melakukan penjualannya secara online. 

Dengan melakukan penjualannya secara online CTRL+F dapat menjangkau pasar 

yang lebih luas.  CTRL+F melalukan penjualannya melalui jejaring sosial seperti 

Facebook dan Blackberry Messenger. CTRL+F didirikan pada bulan Februari 

2012. Produk tas fashion yang ditawarkan oleh CTRL+F berbahan dasar kulit 

sintetis dan diambil langsung dari para pengrajin tas.  

Karena penjualan CTRL+F dilakukan secara online, sehingga tidak 

memberi kesempatan pada para konsumen untuk melihat dan memegang produk 
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aslinya, maka informasi-informasi yang disampaikan pada konsumen harus jelas. 

Informasi yang perlu disampaikan kepada konsumen adalah informasi mengenai 

warna tas, jenis kulit, ukuran tas, aksesoris tambahan pada tas, motif, harga, serta 

bagaimana cara merawat tas agar tas tersebut bisa lebih awet.  

Toko online yang menampilkan informasi yang lengkap dan jelas seperti 

memberikan informasi mengenai kualitas tas, harga, warna, bahan luar dan dalam 

tas, ukuran, berat, serta deskripsi aksesoris tambahan pada tas memiliki jumlah 

pengunjung yang lebih banyak dibandingkan dengan toko online yang 

menampilkan informasi yang kurang lengkap seperti hanya memberikan 

informasi mengenai warna, ukuran, dan harga. Dari sekian banyak toko online 

yang bergerak dalam industri tas fashion, berikut diantaranya toko online yang 

menampilkan informasi yang lengkap, antara lain http://laku.com/ memiliki rata-

rata kunjungan sebanyak 6.105.355 per tahun dengan rata-rata pendapatan per 

tahun sebesar Rp 183.878.367, dan http://www.lyashop.com/ dengan jumlah 

pengunjung per tahun sebanyak 1.120.915 memiliki rata-rata pendapatan per 

tahun sebesar Rp 33.773.577, sedangkan http://mimabags.com/	  yang memberikan 

informasi yang kurang lengkap hanya memiliki rata-rata kunjungan sebanyak 

134.685 per tahun dengan hanya memiliki rata-rata pendapatan sebesar Rp 

8.945.639 per tahun (www.statshow.com, diakses pada tanggal 15 Agustus 2013).  

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa semakin jelas, lengkap, dan akurat 

informasi yang diterima oleh konsumen maka semakin besar tingkat kepercayaan 

konsumen. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Beldad, et 

al. (2010) bahwa salah satu elemen yang mempengaruhi kepercayaan adalah 
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kualitas informasi. Kesimpulan tersebut terbukti dari jumlah pengunjung yang 

lebih banyak untuk toko online yang memberikan informasi yang lebih lengkap, 

dimana pengunjung yang lebih banyak menghasilkan pendapatan yang lebih 

tinggi. 

Sebagai perusahaan yang terjun dalam dunia online CTRL+F juga harus 

berjuang untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari calon konsumen CTRL+F itu 

sendiri. Dalam bisnis secara online membangun kepercayaan konsumen harus 

mendapatkan prioritas pertama karena sebagian besar para konsumen akan 

melakukan pembelian berdasarkan kepercayaan. Kim, et al. dalam Sukma 

(2012:3) menemukan bahwa faktor kepercayaan pelanggan dalam melakukan 

pembelian secara online secara kuat mempengaruhi keputusan pembelian melalui 

internet. 

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap 25 

responden, 19 dari total responden menyatakan bahwa lebih percaya berbelanja 

online melalui situs belanja online dibandingkan melalui jejaring sosial seperti 

Facebook karena tampilan informasi di situs belanja online lebih menarik, jelas, 

dan lengkap. CTRL+F sendiri belum memiliki situs belanja online untuk 

melakukan penjualannya dan masih memanfaatkan jejaring sosial seperti 

Facebook. Masalah yang dialami CTRL+F dalam berjualan melalui Facebook 

adalah informasi dan tampilan gambar yang diberikan oleh CTRL+F seringkali 

tertumpuk dengan posting lain, sehingga informasi yang ingin disampaikan 

kepada para konsumen menjadi terbatas dikarenakan tampilan dari Facebook yang 

pada dasarnya didesain untuk sarana pertemanan bukan sebagai sarana jual beli 
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online. Ketidakcukupan Facebook sebagai media berjualan berkaitan dengan 

masalah kelengkapan informasi akan berdampak pada kepercayaan konsumen. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul: “PENGARUH KUALITAS INFORMASI DAN 

KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SECARA 

ONLINE DI CTRL+F” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah: 

1. Apakah kualitas informasi dan kepercayaan berpengaruh secara bersama-

sama terhadap keputusan pembelian secara online di CTRL+F? 

2. Apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

secara online di CTRL+F? 

3. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara 

online di CTRL+F? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas informasi dan kepercayaan secara 

bersama-sama terhadap keputusan pembelian secara online di CTRL+F. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas informasi terhadap keputusan 

pembelian secara online di CTRL+F. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap keputusan pembelian 

secara online di CTRL+F. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak 

yang bersangkutan dalam penelitian ini, baik manfaat secara akademis maupun 

secara praktis. 

1. Manfaat Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan 

referensi sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya penelitian di 

masa mendatang dengan judul serupa, serta memberikan tambahan 

kepustakaan di lingkungan universitas mengenai penjualan secara online. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian untuk 

mengembangkan sistem penjualan online bagi usaha yang sedang 

dijalakan penulis agar dapat meningkatkan penjualan.  

b. Bagi pembaca 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan 

menambah informasi mengenai penjualan secara online. 

 


