
 
 

1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Bisnis e-commerce sekarang ini berkembang pesat sesuai dengan 

perkembangan pengguna internet di Indonesia. Dari hasil riset nasional yang 

dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

bekerjasama dengan PusKaKom UI, pengguna internet Indonesia dan 

penetrasinya mengalami peningkatan. Menurut Ketua Umum APJII, Semuel A. 

Pangerapan, selama tahun 2014 menunjukkan pengguna naik menjadi 88,1 juta 

atau dengan kata lain penetrasi sebesar 34,9%. Angka pengguna sebesar 88,1 juta 

tersebut disesuaikan dengan jumlah penduduk Indonesiasesuai data  Badan Pusat 

Statistik (BPS) tahun 2014 sebesar 252 juta penduduk. Dengan demikian, dari sisi 

jumlah penduduk, pengguna internet mengalami pertumbuhan 16,2 juta pengguna, 

yaitu dari 71,9 juta menjadi 88,1 juta pengguna. 

 

 
          (sumber: APJII) 

Gambar 1 Jumlah pengguna internet di Indonesia 

 

Dalam penelitian ini APJII dan Puskakom tidak hanya melibatkan 

pengguna dan data isian kuesioner Internet Service Provider (ISP) anggota APJII. 

Survey yang dilakukan terhadap 2000 pengguna internet di 42 kota baik urban dan 

rural Indonesia sekaligus memberikan gambaran demografis pengguna internet, 

perilaku serta gaya hidup mereka yang secara keseluruhan menggambarkan tren 

penggunaan internet di Indonesia. 

Dari hasil riset juga dapat dilihat bahwa mayoritas (49%) pengguna 

internet di Indonesia tergolong dalam usia di bawah 30 tahun dan dengan kategori 

usia ini diharapkan adanya pertumbuhan sebesar 2,9 juta pengguna internet setiap 

tahunnya. Survey menujukkan bahwa pengguna internet berjenis kelamin 

perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Mayoritas dari pengguna internet ini 



 
 

tinggal di daerah urban. Perangkat yang paling banyak digunakan untuk 

mengakses internet adalah telepon seluler (85%).  

 
(sumber: APJII) 

Gambar 2 Usia pengguna internet di Indonesia 

 

 
(sumber: APJII) 

Gambar 3 Jenis kelamin pengguna internet di Indonesia 

 

 
(sumber: APJII) 

Gambar 4 Jenis perangkat yang digunakan untuk mengakses internet 

 

Dilihat dari domisilinya, 78,5% dari total seluruh pengguna internet di 

Indonesia tinggal di wilayah Indonesia bagian Barat. Sebagai tambahan penting, 

pengguna internet ini didominasi oleh mereka yang tinggal di wilayah urban 

Indonesia. Sehingga, komitmen pemerintah dalam bentuk rencana pitadigital 

untuk memberi kesempatan agar masyarakat di daerah ruraldapat mengakses 

internet membuka peluang yang sangat positif, tidak hanya bagi masyarakat di 

daerah rural tetapi jugakepada para pengusaha provider. 

 

Berikut hasil mengenai kegiatan masyarakat Indonesia dalam mengakses 

internet 



 

 

 
 

 
(sumber: APJII) 

Gambar 5 Kegiatan yang dilakukan ketika mengakses internet 

 

Dari gambar 5 terlihat kegiatan yang paling sering dilakukan adalah 

menggunakan jejaring sosial media, mencari informasi, instant messaging dan 

mencari berita terkini. Hasil penelitian APJII dapat menunjukan bahwa Indonesia 

adalah market yang ideal untuk aktivitas dan berbagai macam bisnis berbasis 

internet. Walaupun begitu, kegiatan jual beli online masih dalam peringkat 

ketujuh. Sebanyak 72,7% pengguna internet Indonesia belum pernah melakukan 

belanja online. Faktor-faktor dari hal tersebut dapat dilihat di gambar 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(sumber: APJII) 

Gambar 6 Alasan tidak melakukan belanja online 



 
 

Gambar 6 menunjukan bahwa masyarakat enggan untuk berbelanja online 

karena proses yang lama dan kemungkinan takut akan barang yang diterima tidak 

sesuai dengan apa yang ditampilkan. Sedangkan pertumbuhan dalam kegiatan 

belanja di Indonesia tentunya diharapkan akan terus meningkat setiap tahunnya. 

 
(sumber: Singapore Post) 

Gambar 7 Pertumbuhan online shoppers di Indonesia 

 

Salah satu website ecommerce terbesar di Indonesia adalah Tokopedia. 

Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko/bisnis kecil dan brand untuk 

membuka dan mengelola toko online. Saat ini, Tokopedia menempatkan posisi 

ke-8 sebagai website yang paling sering dikunjungi di Indonesia dan posisi teratas 

dalam kategori e-commerce. 

Tokopedia.com resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di 

bawah naungan PT. Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan 

Leontinus Alpha Edison pada 6 Februari 2009. Sejak resmi diluncurkan, PT. 

Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan 

pertumbuhan yang sangat pesat. 

 

 
(sumber: alexa.com) 

Gambar 8 Grafis Pengunjung Tokopedia.com 

 

 Walaupun begitu, hingga usianya yang ke-enam pada tahun 2015 kemarin, 

Tokopedia masih belum menghasilkan profit karena menggunakan platform yang 

bebas biaya untuk penjual dan pembeli yang ada di Tokopedia. Tahun 2016, 

penjual di Tokopedia sudah mencapai satu juta. 

 

Rumusan Masalah 

 

Kekhawatiran tentang kepercayaan dalam keamanan, privasi dan 

pemenuhan layanan saat melakukan bisnis melalui internet telah diidentifikasi 

sebagai hambatan yang signifikan terhadap adopsi yang cepat dari perdagangan 



 

 

 
 

online dan pertumbuhan ekonomi (Brendon 2002). Kesetiaan pelanggan 

(customer loyalty) dalam belanja online memegang peran penting dalam sebuah 

bisnis e-commerce. Kesetiaan pelanggan pada umumnya sangat berhubungan 

dengan keuntungan dan pertumbuhan jangka panjang suatu perusahaan. Reicheld 

dan Schefter (2000) mengemukakan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh pelanggan online dapat menyebabkan ketidak untungan. Penelitian 

oleh Hoffman dan Novak (2000) menemukan bahwa bisnis online, terutama e-

commerce, mengalami kesulitan dalam mempertahankan kesetiaan pelanggan 

walaupun dengan adanya pertumbuhan B2C e-commerce. 

Adanya banyak pelaku dalam bisnis e-commerce membuat konsumen 

memiliki keuntungan untuk memilih situs yang menjadi tempat berbelanja. 

Bagaimana membuat konsumen terpuaskan dan percaya sampai dengan setia 

pada satu situs menjadi tantangan para pelaku bisnis. Sehubungan dengan hal 

tersebut, tulisan ini akan meneliti kepuasan, kepercayaan dan loyalitas 

konsumen dalam berbelanja online. Maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat kepuasan berbelanja konsumen di Tokopedia 

ditinjau dari kualitas website, informasi, keamanan dan kerahasiaan 

Tokopedia? 

2. Bagaimana tingkat kepercayaan berbelanja konsumen di Tokopedia 

ditinjau dari kualitas website, informasi, keamanan dan kerahasiaan 

Tokopedia? 

3. Apakah kepuasan berbelanja pelanggan di Tokopedia mempunyai 

pengaruh terhadap kepercayaan pelanggan? 

4. Apakah kepuasan dan kepercayaan berbelanja pelanggan di Tokopedia 

mempengaruhi loyalitas pelanggan? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Bedasarkan penjabaran rumusan masalah maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Menganalisis kepuasan berbelanja konsumen di Tokopedia 

ditinjau dari kualitas website, informasi, keamanan dan 

kerahasiaan Tokopedia 

2. Menganalisis kepercayaan berbelanja konsumen di Tokopedia 

ditinjau dari kualitas website, informasi, keamanan dan 

kerahasiaan Tokopedia 

3. Menganalisis pengaruh kepuasan berbelanja pelanggan di 

Tokopedia terhadap kepercayaan pelanggan 

4. Menganalisis pengaruh kepuasan dan kepercayaan pelanggan di 

Tokopedia terhadap loyalitas pelanggan 

 

Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan akan diberikan melalui penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat disumbangkan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat member 



 
 

tambahan perbendaharaan studi ilmiah dalam bidang pemasaran 

e-commerce khususnya untuk Tokopedia 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

Tokopedia sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

pengembangan program pada masa yang akan datang 

3. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana pengembangan 

wawasan dan pengembangan kemampuan analitis terhadap 

permasalahan praktis dalam manajemen bisnis 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan konsumen sebagai dasar untuk 

menganalisis tingkat kepercayaan, kepuasan dan kesetiaan. Beberapa batasan 

penelitian yaitu: 

1. Pengujian akan dilakukan pada pelanggan Tokopedia yang 

terdapat di wilayah Jakarta dan Bogor 

2. Pelanggan yang melakukan pembelanjaan di Tokopedia 

setidaknya dua kali dalam setahun terakhir 
 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA 

PEMIKIRAN 
 

 

Tinjauan Pustaka 

 

Ebusiness dan E-commerce 

 O’Brien (2003) menjelaskan bahwa perkembangan ebusiness diawali oleh 

terjadinya peubahan paradigm perusahaan atau organisasi yang semula build-to-

stock menjadi build-to-order. Hal ini terjadi karena perusahaan berupaya untuk 

lebih responsive dalam menanggapi perubahan selera dan minat konsumen. 

Dalam upaya mengoptimalkan efisiensi dan kualitas produk yang berkaitan 

dengan selera dan minat konsumen yang selalu berubah, diperlukan suatu 

penyesuaian aktifitas yang realtime. Salah satu bentuk aktifitas ini adalah 

Enterprise Resource Planning (ERP). ERP merupakan suatu sistem lintas 

fungsional dalam perusahaan yang berupaya membantu untuk mengintegrasikan 

dan mengotomatisasi berbagai proses bisnis yang harus diselesaikan oleh setiap 

fungsi bisnis di perusahaan, seperti manufaktur, logistic, distribusi, akunting, 

keuangan, dan sumberdaya manusia. Dengan demikian, O’Brien (2003) 

mendefinisikan ebusiness sebagai berikut: 

“Ebusiness is the use of internet and other networks and information 

technologies to support electronic commerce, enterprise communications, 

and collaboration, and web-enabled business process both within an 

internetworked enterprise and with its customers and business partners.” 

Bedasarkan definisi di atas, dapat diketahui bahwa e-commerce merupakan 

bagian dari ebusiness. Definisi ini diperkuat pula oleh penjelasan Turban et al 

(2002) mengenai ebusiness yang menyatakan bahwa ebusiness tidak hanya 

melakukan aktifitas membeli dan menjual barang dan jasa, tetapi juga melayani 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




