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I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Aktivitas perdagangan melalui internet (e-commerce) telah berdampak 

signifikan terhadap lingkungan bisnis. Sebagai contoh, secara geografis e-

commerce telah mentransformasi konsep jarak dan lokasi dalam hubungannya 

dengan operasi perdagangan (Malaga et al., 2000). Secara sosiologis, kegiatan 

pelayanan tertentu telah digantikan dan distribusi sosial dari pelanggan internet 

harus dianalisa (Rogerson et al., 1999). Secara ekonomis juga telah merubah 

biaya pencarian (search costs) dan harga relatif (relative prices) (Grewal et al., 

1998). Jadi secara revolusioner, dampak tersebut tidak hanya dipandang sebagai 

memfasilitasi jalur distribusi baru, tetapi juga dalam menciptakan sebuah pasar 

(marketplace) yang sama sekali baru, dimana pertemuan antara penawaran dan 

permintaan menciptakan nilai relatif dalam pertukaran. E-commerce juga telah 

mentransformasi cara-cara dimana produk dan jasa tradisional diproduksi atau 

dikembangkan, dipasarkan, dikomunikasikan, dibeli, dan disampaikan melalui 

World Wide Web (WWW).  Selain buku-buku, jasa travel, dan entertainment, 

jasa-jasa finansial merupakan jenis pembelian online (online purchases) yang 

paling sering dilakukan oleh konsumen (Jayawardhena et al., 2003). 

Dalam lingkungan internet, pengguna adalah baik penyedia maupun 

konsumen dari jasa dan informasi. Kemudahan dalam mempublikasi halaman-

halaman web (web sites) memiliki sejumlah permasalahan, seperti: incorrect 

information atau out of date information, disorientating navigation, dan broken 

links. Kualitas informasi dan pelayanan merupakan faktor yang signifikan 

terhadap efektifitas dari sebuah situs (website) dan merupakan faktor penting yang 
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menentukan kemampuan suatu bisnis dalam memperoleh keuntungan dari e-

commerce (Barnes dan Vidgen, 2000). 

Di Indonesia, hingga akhir Juni 2008, pengguna internet berjumlah sebanyak 

25 juta orang, dengan tingkat persentase penetrasi 10.5% dari total populasi di 

Indonesia + 237.5 juta jiwa. Pertumbuhan pengguna internet dari tahun 2000 

hingga pertengahan tahun 2008 meningkat secara signifikan yaitu 1150%. 

(Miniwatts Marketing Group, 2009). Data dan informasi tersebut menunjukkan 

potensi pasar yang sangat besar bagi organisasi atau perusahaan yang bergerak di 

bidang barang atau jasa dalam memasarkan produknya secara online di internet. 

Dari segi perilaku masyarakat di Indonesia, dengan hadirnya e-commerce 

(perdagangan elektronik), trend berbelanja konsumen yang dahulu dilakukan 

secara konvensional, dimana diperlukan kehadiran fisik konsumen dan barang 

yang dikonsumsi, secara bertahap mulai dapat berbelanja secara praktis melalui 

internet, telepon, bahkan melalui short message service (SMS). Bagi masyarakat 

di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya; tingkat kesibukan, tingginya 

kemacetan di jalan raya, dan efisiensi biaya, menyebabkan cara berbelanja online 

disambut dengan baik. Dari sisi teknologi, perubahan cara belanja ini 

menunjukkan perilaku masyarakat yang sudah mulai melek teknologi. 

Para profesional di internet harus memperhatikan perbedaan-perbedaan 

karakteristik individual pengguna internet (browser) ketika mengembangkan 

strategi operasional website. Karakteristik demografi pengguna seperti: umur, 

tingkat pendidikan, dan pendapatan, mempengaruhi korelasi antara website image, 

minat dan perilaku pembelian (Chen dan Lee, 2005). Beberapa hasil penelitian 

juga telah mengindikasikan kebutuhan untuk mengembangkan pemahaman yang 
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komprehensif tentang perilaku konsumen dalam lingkungan online suatu 

organisasi (Jayawardhena et al., 2003). Oleh karena itu, analisa untuk mengetahui 

karakteristik demografi dan perilaku pengguna internet di Indonesia, khususnya 

dalam penggunaan situs-situs komersial seperti situs toko buku online menjadi 

perlu dan penting untuk dilakukan. 

Membeli buku melalui internet merupakan salah satu aplikasi e-commerce 

B2C (Business to Consumers) pertama yang digunakan dan telah berkembang 

menjadi relatif lebih stabil, setidaknya dalam bentuk internet, dengan 5.4% dari 

total penjualan buku global (dunia) pada tahun 1999 (Mintel, 2000). Lebih jauh 

lagi, pertumbuhan toko buku online (online bookstores) dan peranan pemain besar 

seperti Amazon – dengan lebih dari setengah pasar buku online – telah meningkat 

dengan pesat (Chircu dan Kauffman, 2001). 

Jika saat ini kita melakukan pencarian (searching) dengan kata kunci “toko 

buku online di Indonesia” atau “bookstore online di Indonesia”, pada search 

engine Google, Yahoo, atau Clusty, maka setidaknya terdapat 100 toko buku 

online yang telah beroperasi di Indonesia. Hasil pencarian memunculkan mulai 

dari nama-nama pemain lama seperti: gramediaonline.com, 

tokogunungagung.co.id, dan inibuku.com, hingga pemain-pemain baru seperti: 

istanabuku.com, pecintabuku.com, beli-buku.com, hingga bukularis.com. 

Legawa (2007), pemilik Inibuku.com, menyatakan bahwa penerbit buku 

sekarang ini sudah memandang toko buku online secara serius karena angka 

penjualan online sudah dapat dirasakan. Penjualan buku online di Indonesia 

diperkirakan sudah mencapai angka 200 jutaan rupiah per bulan. Angka penjualan 

tersebut akan terus meningkat karena kegiatan berpromosi yang semakin gencar 
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dilakukan oleh berbagai toko buku online. Hal ini merupakan kabar 

menggembirakan bagi dunia perdagangan digital (e-commerce) di Indonesia, 

khususnya untuk produk buku. Hal ini juga menyebabkan semakin banyak 

individu/perusahaan yang berminat masuk ke dunia maya (internet) untuk 

berjualan buku secara online. Meskipun angka penjualan terus meningkat, namun 

margin keuntungan perusahaan tidak terlalu besar, yaitu sekitar 10%. Daya tarik 

industri ini cukup besar, dilihat dari banyaknya individu atau perusahaan-

perusahaan baru yang memasuki bisnis ini. Tingginya tingkat persaingan 

(kompetisi) dalam pasar buku online di Indonesia, memberi tantangan bagi para 

manajemen toko buku online di Indonesia untuk dapat bertahan (survive) dan 

meningkatkan pangsa pasar ataupun meningkatkan penjualan buku melalui 

internet. Dalam hal ini, para manajemen toko buku online di Indonesia perlu 

untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas situs (website) yang merupakan 

media pemasaran utama di internet untuk berbagai jenis buku yang ditawarkan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini akan dilakukan 

untuk mengevaluasi dan menganalisa kualitas website toko buku online di 

Indonesia sebagai media pemasaran di internet. Hasil penelitian diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas website toko buku online di Indonesia dalam upaya 

meningkatkan online purchase intention (minat pembelian online) dan intention to 

revisit (minat mengunjungi website kembali). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Website sebagai media pemasaran toko buku online, merupakan alat untuk 

menarik minat (intention) pengunjung dan mengubahnya menjadi pembelian 
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online. Isu-isu permasalahan dalam website e-commerce seperti: incorrect 

information atau out of date information, disorientating navigation, broken links, 

transaction security, dan privacy, merupakan beberapa hal yang mempengaruhi 

efektifitas dan kualitas website dalam pemasaran internet (internet marketing).  

Kualitas informasi dan pelayanan merupakan faktor yang signifikan terhadap 

efektifitas dari sebuah website dan merupakan konsern penting yang menentukan 

kemampuan suatu bisnis dalam memperoleh keuntungan dari e-commerce. 

Kualitas sebuah website mempengaruhi minat pembelian online (online purchase 

intention) dan minat pengunjung dalam mengunjungi website kembali (intention 

to revisit). Sehubungan dengan hal tersebut, karakteristik demografi dan perilaku 

pengguna website juga penting untuk dianalisa guna memperoleh calon pembeli 

potensial yang tertarget melalui website content dan kegiatan-kegiatan pemasaran 

yang dilakukan di internet, khususnya pada situs toko buku online. 

Dari hasil survei awal yang dilakukan Penulis terhadap beberapa pemilik 

toko buku online di Indonesia, belum ditemukan adanya alat untuk mengevaluasi 

atau menganalisa kualitas website. Adapun penelitian yang pernah dilakukan baru 

berupa perhitungan statistik jumlah pengunjung website (website traffic). 

Disamping itu, tingginya tingkat persaingan (kompetisi) dalam pasar buku online 

di Indonesia, memberi tantangan bagi para manajemen toko buku online di 

Indonesia untuk dapat bertahan (survive) dan meningkatkan pangsa pasar ataupun 

meningkatkan penjualan buku melalui internet. Dalam hal ini, para manajemen 

toko buku online di Indonesia perlu untuk mengevaluasi dan meningkatkan 

kualitas situs (website) yang merupakan media pemasaran utama di internet untuk 

berbagai jenis buku yang ditawarkan. Sementara penelitian (riset) yang dilakukan 
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sehubungan dengan analisis kualitas website toko buku online di Indonesia belum 

pernah dilakukan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah demografi dan perilaku pengguna website toko buku online di 

Indonesia? 

b. Faktor-faktor apa sajakah yang menentukan kualitas website toko buku online? 

c. Bagaimanakah kualitas website toko buku online di Indonesia sebagai media 

pemasaran di internet? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Menganalisa demografi dan perilaku pengguna website toko buku online 

di Indonesia. 

b. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas website toko buku 

online. 

c. Menganalisa kualitas website toko buku online di Indonesia sebagai media 

pemasaran di internet. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. 

Manfaat penelitian yang dapat diberikan adalah: 

a. Memberikan gambaran umum tentang kondisi toko buku online di 

Indonesia. 

b. Memberikan rekomendasi bagi toko buku online di Indonesia dalam 

meningkatkan kualitas website sehingga dapat menjadi bahan 
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pertimbangan dalam pengembangan program pemasaran secara online 

pada masa yang akan datang. 

c. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana pengembangan wawasan 

dan pengembangan kemampuan analitis terhadap masalah-masalah praktis 

dalam dunia manajemen dan bisnis di Indonesia. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada domain website toko buku online di Indonesia. 

Dalam penelitian ini dilakukan analisa terhadap demografi dan perilaku pengguna 

website, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas website, dan evaluasi terhadap 

kualitas website toko buku online. Penelitian ini tidak meneliti tahapan proses 

pemesanan, proses pembayaran, proses pengiriman, hingga layanan purna jual 

(after sales service) dalam aspek kualitas website toko buku online. 
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