
1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Internet merupakan salah satu media komunikasi dan informasi yang 

sangat berkembang secara pesat saat ini. Internet memiliki keunggulan yang lebih 

besar dibandingkan dengan sumber informasi lain. Internet dapat diakses dari 

berbagai macam tempat tanpa dibatasi oleh waktu, ruang, dan jarak. Hal ini 

memungkinkan setiap orang mendapatkan informasi yang mereka butuhkan 

melalui akses internet. Internet tidak hanya memberikan keunggulan informasi 

dan komunikasi, namun memiliki kontribusi bagi organisasi, industri, perusahaan, 

maupun pemerintah. Internet juga memberikan efektifitas dan efisiensi pada 

operasional organisasi.  

Peningkatan penggunaan internet yang saat ini menjadi media untuk 

komunikasi dan informasi secara global dapat dilihat dari meningkatnya jumlah 

pengguna internet di dunia setiap tahunnya. Jumlah pengguna internet pada tahun 

2014 diperkirakan sebesar 2.92 milyar penduduk atau sebesar 40.7% dari total 

penduduk dunia. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 3.12 milyar 

penduduk. Selain itu pada tahun 2016 jumlah pengguna internet menjadi 3.30 

milyar dimana sebanyak 45% warga dunia menggunakan internet. Peningkatan 

pengguna internet juga meningkat menjadi 3.49 milyar pada tahun 2017 dan 

diperkirakan akan meningkat kembali pada tahun 2018 menjadi 3.69 milyar 

penduduk atau sebesar 49.3% dari total penduduk dunia (Tabel 1). 

 

Tabel 1  Jumlah Pengguna Internet dan Presentase Pengguna di Dunia Tahun 

2014-2019 

Tahun 
Jumlah pengguna Internet  

(dalam milyar) 

Persentase Pengguna Internet di 

Dunia (dalam %) 

2014 2.92 40.7 

2015 3.12 43.0 

2016 3.30 45.0 

2017 3.49 47.1 

2018 3.69 49.3 
Sumber: eMarketer (2015) 

Pertumbuhan jumlah pengguna internet di dunia secara langsung 

mempengaruhi terjadinya peningkatan jumlah pengguna internet di seluruh negara 

setiap tahunnya. Menurut penelitian eMarketer 2015 berdasarkan pengolahan data 

yang dilakukan pada 41 negara termasuk data dari wilayah Asia Tenggara, Asia 

Tengah, Eropa Timur dan Amerika Latin, Indonesia menduduki posisi ke lima 

terbesar sebagai pengguna internet di dunia. Setiap tahunnya Indonesia 

mengalami peningkatan jumlah pengguna internet yang cukup tinggi. Pada tahun 

2013 hingga tahun 2017 pengguna internet di Indonesia meningkat mulai dari 

72.8 juta penduduk menjadi 112.6 juta penduduk. Indonesia diperkirakan pada 

tahun 2018 memiliki 123 juta penduduk sebagai pengguna internet. Menurut data 

eMarketer, peningkatan jumlah pengguna internet paling besar terjadi pada negara 

China, dimana pada tahun 2018 warga China yang menggunakan internet 
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diprediski berjumlah 777.0 juta orang. Jumlah pengguna internet di dunia paling 

tinggi berikutnya setelah China merupakan negara US sebesar 274.1 juta 

penduduk,  India sebesar 346.3 juta penduduk, dan 1Brazil sebesar 125.9 juta 

penduduk (Tabel 2). 

  

Tabel 2 Peringkat Negara  Pengguna Internet Terbesar di Dunia Tahun 2013-2018  

Negara 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

China* 620.7 643.6 669.8 700.1 736.2 777.0 

US** 246.0 252.9 259.3 264.9 269.7 274.1 

India 167.2 251.6 252.3 283.8 313.8 346.3 

Brazil 99.2 107.7 113.7 119.8 123.3 125.9 

Indonesia 72.8 83.7 93.4 102.8 112.6 123.0 

Japan 100.0 102.1 103.6 104.5 105.0 105.4 

Russia 77.5 82.9 87.3 91.4 94.3 96.6 

Germany 59.5 61.6 62.2 62.5 62.7 62.7 

Mexico 53.1 59.4 65.1 70.7 75.7 80.4 

Nigeria 51.8 57.7 63.2 69.1 76.2 84.3 

UK 48.8 50.1 51.3 52.4 53.4 54.3 

France 48.8 49.7 50.5 51.2 51.9 52.5 

Philippines 42.3 48.0 53.7 59.1 64.5 69.3 

Turkey 36.6 41.0 44.7 47.7 50.7 53.5 

Vietnam 36.6 40.5 44.4 48.2 52.1 55.8 

South Korea 40.1 40.4 40.6 40.7 40.9 41.0 

Egypt 34.1 36.0 38.3 40.9 43.9 47.4 

Italy 34.5 35.8 36.2 37.2 37.5 37.7 

Spain 30.5 31.6 32.3 33.0 33.5 33.9 

Canada 27.7 28.3 28.8 29.4 29.9 30.4 

Argentina 25.0 27.1 29.0 29.8 30.5 31.1 

Colombia 24.2 26.5 28.6 29.4 30.5 31.3 

Thailand 22.7 24.3 26.0 27.6 29.1 30.6 

Poland 22.6 22.9 23.3 23.7 24.0 24.3 

Sout Affrica 20.1 22.7 25.0 27.2 29.2 30.9 
Sumber: eMarketer (2015) 

*: Tidak termasuk Hong Kong  

** : Forecast dari Agustus 2014 

 

Pada tahun 2030, Indonesia diperkirakan menguasai 40% dari total 

pertumbuhan ekonomi di wilayah ASEAN (Mckinsey 2013). Salah satu faktor 

yang mendorong hal ini merupakan populasi masyarakat Indonesia yang berada di 

bawah usia 30 tahun mencapai 60% dari populasi masyarakat atau berkembang 

2.9 juta setiap tahunnya. Karakteristik masyarakat Indonesia dibawah 30 tahun 

rata-rata menghabiskan dua sampai tiga jam waktunya untuk menggunakan 

internet (CARI 2015). Menurut PWC (2014), sebesar 37.7% atau setara dengan 81 

juta penduduk Indonesia tergolong kelas menengah. Indikator kelas menengah 

adalah masyarakat dari kaum terdidik yang memiliki bekal ilmu, daya beli yang 

tinggi sehingga mampu menjadi penggerak ekonomi, dan gaya hidup yang berada 

diatas kebanyakan orang. Menurut masyarakat kelas menengah di Indonesia, 
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internet merupakan kebutuhan informasi yang cepat, tepat, murah, mudah, dan 

akurat sehingga tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat saat ini 

(Novianto 2013). Indonesia sebagai Negara yang mayoritas populasinya berada di 

bawah usia 30 dan kelas menengah sebesar 37.7% merupakan sebuah peluang 

besar bagi organisasi dan perusahaan dalam pengembangan bisnis berbasis 

internet atau yang dikenal dengan E-commerce.  

Electronic commerce (E-commerce) adalah mekanisme bisnis secara 

elektonik pada transaksi bisnis berbasis individu dengan media internet sebagi 

sarana pertukaran barang atau jasa baik antara dua institusi maupun institusi 

dengan konsumen langsung (Hartman et al. 2000). E-commerce merupakan salah 

satu bagian dari perkembangan teknologi internet. Pesatnya perkembangan 

teknologi dan internet di Indonesia juga memiliki dampak yang besar terhadap 

perubahan bisnis mulai dari iklan, jual beli, proses interaksi dan komunikasi satu 

dengan yang lain. E-commerce telah banyak merubah dalam proses jual-beli dari 

bertemu menjadi tidak perlu bertemu. E-commerce membuat integrasi pada bisnis 

yang diawali dengan proses pencarian produk, ketertiban dan informasi rekening, 

pengiriman dan diakhiri dengan konfirmasi pembayaran. E-commerce hadir 

dengan modal utama kepercayaan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan 

pembeli sehingga proses jual beli e-commerce bisa terjadi dan terlaksana. Menurut 

(Nielsen 2014), rata-rata niat pembelian produk melalui e-commerce di dunia 

yang terbesar adalah sektor fesyen (clothing, accessories, and shoes) sebesar 46%.  

Pada tahun 2014 jumlah penduduk Indonesia mencapai 244 814 900 jiwa 

dengan 84% dari total penduduk Indonesia memeluk agama Islam atau sekitar 

12.7% dari total muslim dunia (BPS 2014). Agama Islam mengikat umatnya 

untuk mematuhi aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam menurut Al-

Qur’an dan Hadist. Dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 59 diterangkan bahwa 

dalam berpakaian, wanita dewasa diwajibkan untuk mengulurkan jilbab dan menutup 

seluruh auratnya dengan rapat. 

 
“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan 

isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh 

tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, 

karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang”   

Kewajiban seorang wanita muslim dalam menggunakan hijab berdampak 

positif dengan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap fesyen hijab atau busana 

muslim. Menurut Thomson Reuters (2015), Indonesia berada di urutan ketiga 

daftar konsumsi terbesar di dunia untuk fesyen hijab. E-commerce sangat 

membantu meningkatkan kontribusi Indonesia dalam mengembangkan fesyen 

hijab dengan berkontribusi terhadap PDB pada tahun 2014 sebesar 28% atau 

senilai Rp 164 triliun. Hal ini juga didukung oleh antusiasme tertinggi pada 

interaksi internet untuk kelompok populasi dibawah 30 tahun di Indonesia dalam 
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pencarian industri muslim fesyen, sebesar 68.500 interaksi pada 27 Juli sampai 

dengan 17 Agustus 2016 atau sekitar 54% interaksi dari total interaksi (tabel 3).  

 

Tabel 3 Jumlah Interaksi Internet pada 27 Juli sampai 17 Agustus 2016 

Negara 
Lembaga 

Keuangan 

Makanan 

Halal 

Fesyen 

Muslim 

Travel 

Halal 

Media 

dan 

Rekreasi 

Halal 

Kosmetik 

dan Obat 

Halal 

Indonesia 37 500 4 200 68 500 4 600 4 200 7 800 

Malaysia 60 600 7 400 5 300 1 900 1 400 8 100 

Pakistan 4 000 1 200 1 500 500 48 500 200 

USA 2 500 6 800 1 100 1 500 2 200 500 

Filipina 400 7 700 1 200 100 200 4 300 

India 1 800 2 500 500 300 5 200 - 

Saudi 

Arabia 
900 600 

900 100 5 300 - 

UK 600 2 700 400 300 1 000 100 

Turki - - - - 4 900 - 

UAE 300 300 200 - 3 000 - 
Sumber:  Thomson Reuters (2015) 

 

Pengelolaan risiko perlu dilakukan dalam memberikan manfaat dan 

pemahaman dalam menghadapi ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan akibat 

dari ketidaksempuraan informasi atas proses pengambilan keputusan. Allah 

mengatur bahwa risiko merupakan takdir Allah dimana hanya Allah yang 

mengetahui hari esok. Ikhtiar (usaha) yang dilakukan oleh organisasi maupun 

individu tidak selalu mendatangkan keuntungan karena setiap organisasi harus 

menyadari bahwa risiko adalah bagian dan rahasia Allah. Kesempurnaan 

informasi terutama terkait dengan kejadian di masa yang akan datang merupakan 

kuasa Allah, dimana hal ini ditegaskan dalam Alquran QS. Luqman ayat 34: 

 
“Sesungguhnya Allah di sisi-Nya ilmu (tentang) kiamat, dan Dia 

menurunkan hujan dan mengetahui apa-apa dalam rahim. Dan tiada seorang 

mengetahui apa yang akan dikerjakan besok dan tiada seorangpun mengetahui di 

bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Teliti” 

Ketidaksempurnaan informasi membuat suatu organisasi berada dalam 

situasi bahaya yang berujung pada kezaliman dan ketidakadilan. Maka dari itu 

setiap umat Islam diajarkan untuk mempersiapkan apa yang diperbuat untuk hari 

esok dengan mengetahui, mempelajari, dan menganalisa risiko yang akan terjadi. 

Ketidakpastian ini dapat dikelola oleh suatu organisasi agar tidak berujung pada 

menurunnya minat seseorang dalam membeli produk pada e-commerce. Davis 
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(1989) mengungkapkan faktor lain yang juga mempengaruhi minat seseorang 

dalam menggunakan teknologi adalah manfaat dan kemudahan yang didapatkan 

dalam menggunakan teknologi.  

Meningkatnya perusahaan yang bermain dalam bisnis e-commerce disertai 

dengan peningkatan pengguna internet yang melakukan pembelian produk 

maupun jasa pada e-commerce membuat sebuah perusahaan atau organisasi harus 

memiliki prinsip pengoptimalan peluang dalam segala aktivitas bisnisnya. Salah 

satu proses pengoptimalan peluang aktivitas bisnis organisasi e-commerce adalah 

pengelolaan risiko dalam hal menghindari dan mengurangi dampak risiko yang 

dihadapi oleh sebuah perusahaan atau organisasi e-commerce. 

Javadi et al. (2012), mengungkapkan bahwa penerimaan risiko merupakan 

hal yang signifikan dan berhubungan menurunkan minat pembelian produk atau 

jasa pada e-commerce. Risiko pembayaran merupakan risiko utama yang dihadapi 

konsumen dalam belanja online, Selain risiko pembayaran, risiko yang dihadapi 

konsumen ketika melakukan pembelian produk atau jasa pada e-commerce yaitu 

risiko kinerja, persepsi dan inovasi konsumen, waktu, sosial, keamanan, dan 

privacy (Kim dan forsythe 2010).  

Pengelolaan risiko perlu dilakukan untuk menarik minat pembelian dari 

pengguna e-commerce serta mejamin kenyamanan dalam mengunakan aplikasi e-

commerce. Selain itu, pemerimaan manfaat, dan kepercayaan konsumen dalam e-

commerce juga merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat beli 

konsumen terhadap pembelian online. Melalui analisis pengelolaan risiko, 

penerimaan manfaat, dan peningkatan kepercayaan sebuah lembaga atau 

organisasi e-commerce dapat mencapai tujuan bisnisnya sehubungan dengan 

peningkatan minat beli konsumen e-commerce.  

 

 

Perumusan Masalah 

HijUp.com adalah Islamic fesyen e-commerce pertama yang didirikan 

pada tahun 2011 dengan konsep online mall. HijUp.com menyediakan berbagai 

macam produk lokal terbaik yang ditujukan khusus untuk wanita muslim. 

HijUp.com memiliki peran sebagai perantara antara para designer lokal dengan 

calon pembeli di seluruh dunia. HijUp adalah kependekan dari Hijab Up (seperti 

pada kata make up atau dress up) karena ingin memberikan sesuatu yang lebih 

kepada wanita Muslim di seluruh dunia. Bahwa Hijab tidak membatasi seorang 

wanita muslim untuk berkarya dan diakui oleh lingkungan sekitarnya tetapi 

dengan hijab mereka dapat tampil menawan dengan pakaian yang cantik dan 

mengikuti trend namun tetap syar’i.  

Potensi pertumbuhan dunia fesyen yang semakin meningkat dari tahun ke 

tahun membuat HijUp.com harus terus dapat berkembang dan meningkatkan 

potensinya agar memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan dengan kompetitor 

sejenis. Kepercayaan merupakan modal utama dan tantangan bagi e-commerce, 

salah satunya HijUp.com. Nielsen (2014) mengungkapkan, tingkat 

ketidakpercayaan pembeli di Indonesia dalam pembayaran (memberikan 

informasi kartu kredit) kepada e-commerce sangatlah tinggi. Presentase tingkat 

ketidakpercayaan masyarakat Indonesia lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat 
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ketidakpercayaan di dunia dimana tingkat ketidakpercayaan masyarakat Indonesia 

sebesar 60% sedangkan masyarakat dunia adalah 45%.  

HijUp.com memiliki peran yang strategis sebagai pelopor di industri 

fesyen muslim dan diharapkan dapat menjadi e-commerce yang amanah, 

professional, dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan dalam 

pengelolaannya, organisasi e-commerce di Indonesia harus mempersiapkan diri 

dalam menghadapi ketidakpastian dalam dunia e-commerce melalui perilaku 

konsumen masyarakat yang dapat memperlihatkan minat beli dan preferensi 

seorang konsumen. Minat beli yang tinggi terhadap e-commerce akan cenderung 

membuat konsumen menggunakan e-commerce sebagai media pembelian fesyen 

muslim. Oleh karena itu, faktor-faktor yang berkontribusi pada minat beli 

merupakan hal utama yang penting bagi manajemen. Penelitian ini akan 

difokuskan pada salah satu industri e-commerce fesyen pertama di Indonesia yaitu 

HijUp.com. Berdasarkan penjelasan tersebut, minat beli merupakan hal penting 

dalam industry e-commerce, maka permasalahan yang akan dijawab dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pengaruh penerimaan risiko terhadap minat pembelian 

HijUp.com? 

2. Bagaimanakah pengaruh penerimaan manfaat terhadap minat pembelian 

HijUp.com? 

3. Bagaimanakah pengaruh kepercayaan konsumen terhadap penerimaan 

risiko HijUp.com? 

4. Apakah upaya yang harus dilakukan HijUp.com (implikasi manajerial) 

agar HijUp.com dapat berjalan dengan efektif? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh penerimaan risiko terhadap kepercayaan pelanggan 

dengan minat pembelian HijUp.com; 

2. Menganalisis pengaruh penerimaan manfaat terhadap minat pembelian 

HijUp.com; 

3. Menganalisis pengaruh kepercayaan konsumen terhadap penerimaan risiko 

HijUp.com 

4. Menentukan strategi manajerial yang yang efektif untuk HijUp.com. 
 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, tidak 

hanya bagi penulis, tetapi juga bagi organisasi e-commerce  dan pihak lainnya 

yang berkepentingan. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi sektor e-commerce fesyen penelitian diharapkan memberikan 

informasi dalam menelaah risiko, kepercayaan, dan penerimaat manfaat 

yang diterima oleh konsumen sehubungan dengan minat beli yang 

dihadapi industri e-commerce fesyen 
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2. Bagi peneliti diharapkan dapat menjadi sarana belajar dan 

mengaplikasikan ilmu di bidang manajemen, serta dapat meningkatkan 

kemampuan penulis dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis, dan 

menemukan solusi yang tepat bagi permasalahan tersebut sebagai 

perwujudan dari aplikasi ilmu yang diperoleh; 

3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

pembaca dan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk melakukan 

studi lebih lanjut terkait minat beli e-commerce. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada e-commerce  tipe B2C 

(business-to-consumer). Dalam penelitian ini peneliti membatasi penelitian pada 

topik minat pembelian e-commerce dengan lokasi penelitian HijUp.com. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis mengenai hubungan dan 

pengaruh risiko terhadap minat beli konsumen dalam industri fesyen. Penelitian 

ini difokuskan pada HijUp.com, dimana HijUp.com merupakan Islamic fesyen E-

commerce terbesar dan pertama di Indonesia.  

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Model Sikap 

Menurut tricomponent attitude model, sikap terdiri atas tiga komponen yaitu 

kognitif, afektif, dan konatif. Kognitif adalah persepsi konsumen yang diperoleh dari 

pengalaman dan informasi mengenai suatu objek. Persepsi ini membentuk kepercayaan 

(belief) yang dihasilkan dari atribut yang dimiliki oleh suatu objek. Afektif adalah 

gambaran dari emosi dan perasaan suka atau tidak suka konsumen. Konatif adalah 

tindakan seseorang terhadap suatu objek yang dilakukan oleh seorang konsumen dan 

sering disebut dengan intention. Solomon dan Michael (2004) menyebutkan 

tricomponent attitude model sebagai model ABC, yaitu affect, behavior, dan cognitive. 

Affect merupakan sikap seseorang dalam menyatakan perasaannya terhadap suatu objek. 

Behavior merupakan kecenderungan seseorang dalam melakukan suatu tindakan, 

sedangkan cognitive merupakan kepercayaan terhadap objek sikap. 

 

 

Risiko 

Risiko muncul karena ada lebih dari satu alternatif pilihan dan dampak 

yang belum dapat dipastikan di masa yang akan datang. Konsekuensi dari pilihan 

yang diambil akan menyebabkan biaya peluang dalam setiap keputusan pilihan. 

Sesuatu yang tidak pasti (uncertain) dapat berakibat menguntungkan atau 

merugikan. Ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan 

dikenal dengan istilah peluang (opportunity), sedangkan ketidak pastian yang 

menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah risiko (risk).  Pilihan 
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