
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Era globalisasi telah memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari. Salah satu kemudahan yang diberikan adalah 

dengan hadirnya teknologi informasi yang semakin canggih dan mampu 

melengkapi kebutuhan manusia. Teknologi informasi (TI) sendiri merupakan 

gabungan antara teknologi perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software). Haag dan Keen (1996) mendefinisikan teknologi informasi sebagai 

seperangkat alat yang membantu untuk bekerja dengan informasi dan melakukan 

tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Pengolahan 

informasi yang dihasilkan, diproses menggunakan alat-alat tersebut. Alat-alat ini 

adalah komputer beserta software-software pendukungnya. Menurut Martin 

(1999), Teknologi Informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer yang 

digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi melainkan juga mencakup 

teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi.  

Teknologi informasi berkembang dengan cepat karena TI memudahkan 

kinerja manusia, membuat hal menjadi lebih terorganisir dan dapat memproses 

dengan cepat. TI juga mampu membuat lebih banyak pekerjaan dengan sumber 

daya manusia yang lebih sedikit. Hal ini terjawab dengan banyaknya 

perkembangan teknologi informasi yang telah memunculkan berbagai jenis 

kegiatan berbasis pada teknologi, seperti : e-government, e-commerce, e-

education, e-medicine, e-laboratory, dan lainnya, yang kesemuanya itu 

berbasiskan elektronika. 

E-commerce merupakan salah satu bentuk dari teknologi informasi yang 

sudah tidak asing lagi di tengah masyarakat. E-commerce merupakan penggunaan 

internet dan web untuk bertransaksi bisnis yang memungkinkan terjadinya 

transaksi komersial antara organisasi dan individu (Laudon dan Traver 2012). 

Berdasarkan hasil yang dirilis oleh wearesocial  tentang Global Digital Report 

2018 (Kemp 2018), dari total populasi 265 Milyar penduduk Indonesia, 

setengahnya sebesar 132 Milyar menggunakan internet dalam aktivitas keseharian 

mereka. Dari keseluruhan pengguna internet tersebut, sekitar 28,07 juta orang 

bertransaksi untuk memenuhi kebutuhannya melalui e-commerce. Menurut hasil 

dari wearesocial,  masyarakat lebih banyak memenuhi kebutuhannya pada 

kategori fashion, diikuti oleh travel, hobi, furniture, elektronik, video game, 

makanan dan musik digital seperti dijelaskan pada Gambar 1. Seiring banyaknya 

produk dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, semakin banyak pula e-

commerce yang hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut.  Penelitian yang 

dilakukan oleh wearesocial pada Gambar 2 menunjukkan pertumbuhan tahunan 

dalam jumlah total yang dihabiskan untuk penggunaan e-commerce. Pertumbuhan 

paling tinggi diperoleh kategori hobi, diikuti travel, fashion, makanan, elektronik, 

furniture, video game dan musik digital. 
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Dengan semakin meningkatnya penggunaan dan perkembangan e-

commerce di Indonesia, menuntut persaingan setiap e-commerce  yang ada. Salah 

satu faktor yang menjadi kunci kesuksesan sebuah e-commerce adalah sistem 

informasi. Untuk menjadi e-commerce yang sukses, harus diimbangi dengan 

adanya sistem informasi yang mumpuni. Tanpa sistem informasi yang baik, maka 

tidak akan ada penjualan melalui e-commerce. Oleh karena itu, setiap e-commerce 

berinvestasi lebih banyak pada sistem informasi dan akan menjadi sebuah 

keuntungan untuk mengetahui faktor apa pada sistem informasi yang menjadi 

 
Sumber: wearesocial.com 

Gambar 1  Belanja e-commerce berdasarkan kategori 
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Gambar 2  Pertumbuhan e-commerce berdasarkan kategori 
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kunci kesuksesan sebuah e-commerce dapat diterima dan bermanfaat bagi 

masyarakat, mengapa e-commerce yang satu lebih sukses dari yang lain.  

Hal ini menjadi pendorong adanya pengembangan beberapa instrumen dan 

model teoretis yang didasarkan pada beberapa teori termasuk Model Kesuksesan 

Sistem Informasi yang dikembangkan oleh DeLone dan McLean (1992). Pada 

tahun 2003, mereka mengevaluasi kembali modelnya. Terdapat perbaikan kecil 

pada model dan mereka mengusulkan model kesuksesan sistem informasi DeLone 

dan McLean yang diperbarui. Mereka membahas kegunaan model yang diperbarui 

untuk mengukur keberhasilan sistem e-commerce dan membuat rekomendasi 

mengenai pengukuran keberhasilan sistem informasi saat ini dan di masa depan. 

Dalam model kesuksesannya, disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesuksesan sistem informasi pada e-commerce antara lain kualitas sistem, kualitas 

informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna dan manfaat bersih.  

 Pentingnya keenam faktor tersebut, menjadi dorongan penulis untuk 

mengkaji lebih dalam e-commerce yang ada di Indonesia berdasarkan sistem 

informasi yang dimiliki. Penelitian ini dilakukan pada tiga e-commerce yang 

menduduki peringkat paling atas, menengah dan paling bawah versi iprice 

Liputan 6 pada tahun 2018 (Wardani 2018) yaitu Lazada, Bukalapak dan Shopee. 

iPrice memberi peringkat pada tiap e-commerce berdasarkan pada jumlah 

kunjungan ke website tiap bulannya, ranking aplikasi, jumlah pengikut di media 

sosial dan jumlah karyawan. Selanjutnya, penelitian dilakukan untuk mengkaji 

lebih dalam mengenai tingkat kesuksesan sistem informasi pada ketiga e-

commerce serta analisa kesuksesan sistem informasi menggunakan model 

kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean yang terbarui (2003). 

 

  

Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adanya faktor yang 

mempengaruhi kesuksesan sistem informasi e-commerce menjadi pertimbangan 

bagi semua e-commerce. Faktor-faktor tersebut adalah kualitas sistem, kualitas 

informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna dan manfaat bersih. 

Keenam variabel tersebut dianggap berdampak besar bagi kesuksesan sistem 

informasi e-commerce. Akan tetapi hal tersebut belum dikaji lebih mendalam oleh 

Lazada, Bukalapak dan Shopee serta belum ada yang membandingkan kesuksesan 

dari ketiga e-commerce tersebut. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi 

masalah tersebut, penulis merumuskan penelitian dalam beberapa pertanyaan, 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana tingkat kesuksesan dari e-commerce Lazada, Bukalapak dan 

Shopee berdasarkan perbandingan rata-rata hitung setiap variabel? 

2. Bagaimana signifikansi pengaruh antara kualitas sistem, kualitas informasi 

dan kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna dan penggunaan? 

3. Bagaimana signifikansi pengaruh antara kepuasan pengguna dan penggunaan 

terhadap manfaat bersih? 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu:  

1. Membandingkan tingkat kesuksesan e-commerce berdasarkan perbandingan 

rata-rata hitung setiap variabel 

2. Menganalisis signifikansi pengaruh antara kualitas sistem, kualitas informasi 

dan kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna dan penggunaan. 

3. Menganalisis signifikansi pengaruh antara kepuasan pengguna dan 

penggunaan terhadap manfaat bersih 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain: 

1. Bagi  Perusahaan, penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi manajemen Lazada, Bukalapak dan Shopee mengenai 

pentingnya kesuksesan sistem informasi serta faktor – faktor yang 

mempengaruhi kesuksesan sistem informasi  

2. Bagi Penulis, penelitian ini menambah wawasan serta kesempatan untuk 

mengaplikasikan teori dan pengetahuan lainnya yang diperoleh selama 

menempuh pendidikan di SB IPB 

3. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam 

memperkaya ilmu serta menjadi pendorong untuk penelitian selanjutnya yang 

dapat menyempurnakan penelitian ini 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

E-commerce 

E-commerce pertama kali diciptakan di USA dan beberapa negara Eropa 

pada tahun 1998, kemudian berkembang di Amerika, Eropa dan Asia Timur pada 

tahun 2005.  Menurut Nanehkaran (2013), e-commerce  yang sukses terdiri atas 3  

bagian, yaitu infrastruktur yang mencakup perangkat keras (hardware), perangkat 

lunak  (software), database  dan komunikasi. Service, yang menyajikan informasi 

dan termasuk pencarian mitra dagang, negosiasi dan perjanjian. Produk dan 

struktur yang meliputi perkiraan dan penyediaan langsung barang, layanan, dan 

informasi terkait pedagang kepada pelanggan dan mitra bisnis. Dalam 

penggunaannya, banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakan e-

commerce, antara lain pelayanan dapat dilakukan tanpa batasan waktu 24 jam, 

memberikan banyak pilihan serta kecepatan dalam pengiriman, memiliki 

pembanding harga serta dapat melihat komentar review terkait produk. E-

commerce merupakan salah satu bentuk nyata adanya kemajuan pada sistem 

teknologi informasi di Indonesia. 

Sistem Teknologi Informasi sendiri terdiri dari 3 elemen yaitu elemen 

sistem, elemen teknologi dan elemen informasi. Elemen sistem didefinisikan oleh 

Wilkinson et al. (2000) sebagai suatu kelompok yang berinteraksi dalam suatu 

fungsi bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem tersebut 




