
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kehadiran teknologi informasi memberikan manfaat dan kemudahan dalam 
berbagai kegiatan. Salah satu pemanfaatan teknologi adalah melakukan berbagai 
kegiatan melalui internet (Shahnaz dan Wahyono 2016). Pengguna internet di 
Indonesia sebanyak 64% dari jumlah penduduk Indonesia atau sebesar 170.71 juta 
jiwa (APJII 2019). Perkembangan penggunaan internet begitu besar menunjukkan 
bahwa masyarakat Indonesia menjadikan internet sebagai salah satu kebutuhan. 
Hal ini disebabkan oleh penggunaan internet tidak hanya terbatas pada 
pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media tetapi juga dapat 
digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi bisnis dengan jaringan yang 
tidak terbatas waktu dan tempat (Purnamasari 2017). Transaksi bisnis melalui 
internet lebih dikenal dengan nama e-commerce. Layanan e-commerce dapat 
memudahkan konsumen dan produsen dalam melakukan transaksi serta dapat 
meningkatkan efisiensi biaya dengan menggantikan peran perantara dalam rantai 
distribusi (Shahjee 2016). 

Pertumbuhan e-commerce di Indonesia semakin pesat dan diiringi dengan 
meningkatnya aktivitas transaksi online yang dilakukan oleh masyarakat. Hasil 
survey yang dilakukan oleh Machine (2019) bahwa Indonesia merupakan negara 
dengan pertumbuhan e-commerce tertinggi di dunia, dengan total pertumbuhan 
mencapai 78% dari populasi dan rata-rata pengeluaran untuk berbelanja secara 
online yang mencapai  $228 (Rp 3 192 000 dengan kurs 14000). Pertumbuhan 
yang sangat pesat tersebut menunjukkan bahwa e-commerce di Indonesia sangat 
diminati sehingga dapat menjadi pasar potensial. Badan Pusat Statistik (BPS) 
melakukan survey pada tahun 2019 terhadap jenis barang yang dijual oleh e-
commerce. Produk atau jenis barang yang paling banyak dijual yaitu makan, 
minuman, dan bahan makanan yaitu sebesar 27.85% dari keseluruhan usaha. Hal 
ini berdasarkan media yang digunakan oleh pelaku usaha e-commerce makanan, 
minuman, dan bahan makanan tidak hanya menggunakan marketplace tetapi juga 
menggunakan media sosial dan massenger seperti Whatsapp. Adapun jenis barang 
atau produk tertinggi kedua yaitu produk fashion seperti jaket, kaos, dan kaos kaki. 
Berdasarkan informasi di atas menujukkan bahwa pertumbuhan e-commerce yang 
sangat besar dapat dijadikan pasar potensial terutama produk pangan atau bahan 
makanan yang paling banyak diminati. 

Salah satu pendukung peningkatan minat e-commerce terutama bahan 
pangan yaitu perkembangan smartphone di Indonesia. Statistika (2019) 
menunjukkan bahwa penetrasi smartphone di Indonesia diprediksi akan terus 
meningkat. Jumlah pengguna smartphone di Indonesia dibandingkan dengan 
jumlah penduduk tahun 2017 yaitu sebesar 24% dan diprediksi akan meningkat 
pada tahun 2023 sebesar 33% dibandingkan dengan jumlah penduduk. Selain itu, 
jumlah penggunaan smartphone dalam mengakses e-commerce sebesar 92.7 
persen sedangkan penggunaan komputer atau laptop untuk mengakses internet 
hanya sebesar 7.21 persen (Kata Data 2018). Tersedianya berbagai fitur aplikasi 
yang bersifat user friendly membuat smartphone semakin nyaman digunakan 
tanpa perlu membawa perangkat lain. Hal ini juga menjadi faktor pendorong 
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industri e-commerce mengembangkan aplikasi mobile dalam meningkatkan 
kapabilitasnya sebagai alat penjualan yang efektif dengan efisiensi yang lebih 
tinggi, informasi real-time saat konsumen membutuhkan informasi, dan 
keterlekatan konsumen yang lebih baik (Priyandana 2018). 

Perkembangan e-commerce yang masif telah merubah perilaku konsumen 
dalam melakukan aktivitas belanja. Konsumen mulai beralih dari sebelumnya 
harus ke pasar atau tempat perbelanjaan untuk membeli suatu barang secara 
offline dan sekarang mulai beralih secara online dengan hanya mengunjungi situs 
belanja. Tren belanja online yang sudah menjadi kebiasaan membuat kebutuhan 
pangan dan rumah tangga juga dicari secara online. Berbelanja pangan secara 
online telah menjadi salah satu aktivitas yang menarik karena memberikan 
pengalaman baru bagi para konsumen. Perusahaan yang menawarkan pengalaman 
terbaik bagi konsumen dapat dijadikan diferensiasi perusahaan dengan 
kompetitornya. Selain itu, pembelian produk online melalui internet adalah sebuah 
teknologi informasi terbaru dan bentuk pemasaran langsung. Hal ini 
memunculkan anggapan konsumen bahwa online shopping memiliki risiko yang 
lebih tinggi jika dibandingkan dengan berbelanja produk secara tradisional 
(Ulumiyah 2016). Karakteristik atau sifat produk bahan makanan berbeda dengan 
produk e-commerce lainnya (Wu dan Liu 2016). Jenis makanan atau bahan 
pangan seperti sayuran, daging, ikan, dan buah merupakan produk yang memiliki 
risiko tinggi, seperti tidak tahan lama dan mudah rusak. Adanya pengalaman yang 
memuaskan ketika berbelanja menyebabkan kepercayaan konsumen semakin 
bertambah dan diharapkan konsumen tidak khawatir jika membeli produk pangan 
secara online. 

Konsumen yang tidak puas cenderung tidak akan menggunakan lagi toko 
online dan menunda untuk membeli secara online di masa mendatang (Kloppers 
2014). Kepuasan dapat dianggap sebagai salah satu reaksi konsumen yang paling 
penting untuk belanja online. Hal ini disebabkan kepuasan konsumen dapat 
membangun loyalitas konsumen (Anderson dan Srinivasan 2003), pembelian 
berulang (Reibstein 2002), meningkatkan positive word of mouth (Bhattacherjee 
2001), dan meningkatkan pangsa pasar bisnis serta profitabilitas (Reichheld dan 
Schefter 2000). 

Pengalaman belanja online (online shopping experience) merupakan faktor 
penentu kepuasan konsumen. Pham dan Ahammad (2017) mengidentifikasi 
faktor-faktor online shopping experience berdasarkan tiga tahapan proses 
pembelian yaitu pre purchase, purchase, dan post purchase. Ada beberapa 
variabel yang terbentuk pada setiap tahapan tersebut. Tahapan prepurchase, 
variabel yang menentukan kepuasan yaitu product information, ease of use, 
appreance, dan customization. Tahapan purchase dibentuk oleh variabel ease of 
check out dan security assurance. Tahapan terakhir yaitu tahapan post purchase 
dibentuk oleh order fulfillment, responsiveness of customer service, dan ease of 
return.  

Lingkungan bisnis online yang lebih  kompetitif dibandingkan bisnis offline 
menyebabkan kompleksitas yang lebih tinggi untuk bisa mempertahankan dan 
membangun loyalitas konsumen (Riel et al. 2001). Transaksi berlangsung di 
lingkungan virtual melalui antarmuka situs online menyebabkan konsumen dapat 
membandingkan informasi produk dengan mudah dan beralih ke toko online lain 
(Gounaris et al. 2010). Selain itu, sebagian besar dari konsumen hanya mencari 
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informasi produk kemudian memilih untuk membeli produk di toko offline 
(Brajnik dan Jones 2010). Oleh karena itu, sebuah toko online memiliki tantangan 
untuk mendapatkan loyalitas.  

Perumusan Masalah 

Bisnis e-commerce mengalami pertumbuhan yang pesat di Indonesia. Pada 
tahap awal, e-commerce di negara berkembang termasuk Indonesia didominasi 
oleh penjualan kategori fashion dan elektronik. Namun, investasi yang signifikan 
dalam penyimpanan rantai dingin dan logistik oleh perusahaan e-commerce dalam 
beberapa tahun terakhir telah memicu pertumbuhan penjualan untuk kategori 
produk segar. Kehadiran layanan online grocery memungkinkan konsumen untuk 
memesan bahan pangan, seperti sayuran, buah-buahan, daging, seafood dan bahan 
pangan lainnya melalui aplikasi. E-commerce berbasis aplikasi pangan di 
Indonesia merupakan bisnis yang baru berkembang, penetrasinya masih di seputar 
kota besar seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.  Meski demikian, 
bisnis tersebut dinilai memiliki potensi yang besar untuk terus tumbuh. Menurut 
penelitian dari Institute of Grocery Distribution (IGD) Asia (2019), nilai pasar 
online grocery akan bertumbuh 198% dari 99 milyar USD di 2019 menjadi 295 
milyar USD di 2023. Asia Tenggara diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan 
tercepat dan pasar di Indonesia akan semakin penting bagi pebisnis karena 
dianggap memiliki skala yang besar. 

Data mengenai daftar aplikasi pangan di Indonesia belum ditemukan secara 
lengkap dan resmi. Oleh karena itu, pencarian aplikasi penyedia bahan pangan 
dilakukan berdasarkan observasi pada Google Play Store yang merupakan toko 
online resmi untuk mengunduh aplikasi bagi sistem operasi Android. Google Play 
Store dianggap lebih unggul dan populer dibandingkan toko aplikasi lainnya 
(Mahmood 2019). Berdasarkan Tabel 1 tercatat beberapa aplikasi penyedia bahan 
pangan, diantaranya Happy Fresh, Sayurbox, Brambang.com,  TukangSayur.co, 
Tanihub, Agripedia, dan Etanee. Setiap kali menjelajahi atau menelusuri aplikasi 
tersebut di Google Play Store akan ditampilkan jumlah unduhan dan ulasan 
beserta peringkat yang berasal dari penilaian konsumen. Peringkat Aplikasi 
direpresentasikan dengan sejumlah "bintang" dari skala 1 (peringkat terendah) 
hingga 5 (peringkat tertinggi). Peringkat aplikasi memiliki pengaruh terhadap niat 
konsumen untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi (Hsu dan  Lin 2015; 
Harman et al. 2012). Konsumen biasanya mempertimbangkan peringkat sebelum 
mengunduh, karena aplikasi berperingkat tinggi mencerminkan kepuasan 
konsumen atas tingginya kualitas layanan aplikasi (Harris et al 2016; Mahmood, 
2019). Hal ini memicu kompetisi antar aplikasi untuk dapat menarik lebih banyak 
pelanggan dan akhirnya meningkatkan penjualan.  

Data menunjukkan bahwa terdapat aplikasi dengan unduhan yang tinggi, 
namun memiliki peringkat yang rendah. Rendahnya peringkat dapat disebabkan 
adanya ketidakpuasan pada serangkaian online shopping experience yang 
dirasakan konsumen ketika menggunakan aplikasi tersebut. Ketidakpuasan 
konsumen dapat memberikan dampak negatif bahkan kerugian bagi perusahaan, 
karena konsumen yang tidak puas cenderung akan memberikan keluhan tentang 
kegagalan layanan kepada publik (Huang et al. 1996) dan kemudian beralih ke 
aplikasi lain (Roos1999).  
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Tabel 1  Aplikasi pangan tahun 2020 
Nama Aplikasi  Total Unduhan Peringkat 
Happy Fresh 1.000.000+ 3.8 
Sayurbox 500.000+ 4.6 
Brambang.com 100.000+ 4.7 
TukangSayur.co 100.000+ 4.0 
TaniHub 100.000+ 4.2 
Agripedia 5.000+ 4.0 
Etanee 1.000+ 4.4 
Sumber: Google Play Store  

 
Selain ketidakpuasan terhadap layanan aplikasi, permasalahan lainnya 

adalah kekhawatiran konsumen dalam melakukan belanja pangan secara online. 
Produk pangan dianggap berisiko tinggi karena memiliki karakteristik mudah 
rusak dan tidak tahan lama dan konsumen tidak mampu memeriksa fisik produk 
serta tidak adanya interaksi manusia yang biasanya terjadi di toko tradisional.  

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka 
perusahaan perlu memastikan kepuasan konsumennya dengan menciptakan 
pengalaman belanja yang mudah, menarik, dan bernilai secara emosional seperti 
yang dirasakan konsumen ketika belanja di toko fisik. Karena, pembeli yang puas 
dengan pengalaman belanja mereka sebelumnya akan meningkatkan kepercayaan, 
cenderung melakukan pembelian berulang bahkan menjadi faktor kunci dalam 
membangun loyalitas pelanggan (Lee et al. 2009; Ha et al. 2010; Pappas et al. 
2014). Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut : 
1. Apakah online shopping experience memiliki pengaruh terhadap customer 

satisfaction? 
2. Apakah customer satisfaction memiliki pengaruh terhadap trust? 
3. Apakah customer satisfaction memiliki pengaruh terhadap loyalty? 
4. Apakah trust memiliki pengaruh terhadap loyalty? 
5. Bagaimana implikasi manajerial untuk meningkatkan customer satisfaction, 

trust, dan loyalty berdasarkan online shopping experience? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah 
diungkapkan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 
1. Menganalisis pengaruh online shopping experience terhadap customer 

satisfaction. 
2. Menganalisi pengaruh customer satisfaction terhadap trust. 
3. Menganalisis pengaruh customer satisfaction terhadap loyalty. 
4. Menganalisis pengaruh trust memiliki pengaruh terhadap loyalty. 
5. Menganalisis implikasi manajerial untuk meningkatkan customer satisfaction, 

trust, dan loyalty berdasarkan online shopping experience.  

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, 
diantaranya: 
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1. Bagi perusahaan, sebagai masukan untuk meningkatkan customer satisfaction, 
trust, dan loyalty terhadap layanan aplikasi yang sesuai dengan online customer 
experience sehingga perusahaan mengetahui dan memahami kebutuhan serta 
memahami harapan konsumen sebenarnya. 

2. Bagi pelaku bisnis online, dapat menjadi panduan praktis dalam menilai dan 
mengevaluasi kepuasan konsumen melalui online customer experience. 

3. Bagi akademisi, sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terkait online 
customer experience, customer satisfaction, trust, dan loyalty. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada kepuasan konsumen yang mengarah pada 
perilaku konsumen selanjutnya. Penelitian ini juga berfokus pada analisis faktor-
faktor online shopping experience yang dapat memengaruhi customer satisfaction 
dan pengaruh customer satisfaction terhadap trust, dan loyalty. Faktor-faktor 
online shopping experience terdiri dari seluruh proses belanja online yang 
dikelompokan menjadi tiga tahapan pembelian (pre purchase, purchase, post 
purchase). Responden dalam penilitian ini merupakan konsumen yang telah 
melalui seluruh tahapan pembelian dan melakukan pembelian bahan makanan 
atau bahan pangan di aplikasi smartphone. Penelitian ini mengacu pada penelitian 
yang telah dilakukan oleh Pham dan Ahammad (2017). 

 
 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

E-Commerce 

E-commerce merupakan suatu sistem yang dapat meningkatkan efisiensi, 
efektifitas bisnis, dan menimbulkan tantangan tersendiri bagi model bisnis dengan 
mengintegrasikan layanan online dalam mengidentifikasi, mendapatkan, dan 
memertahankan pelanggan (Choshin dan Ghaffari 2017; Turban et al. 2008). 
Walaupun saat ini kecanggihan teknologi telah memercepat cara kerja bisnis 
namun e-commerce juga dapat merubah fondasi suatu bisnis (Jagdish dan Banwari 
2004). Adanya e-commerce memungkinkan terjadinya segala transaksi bisnis 
secara digital antar perusahaan dengan konsumen melalui penggunaan internet 
dan jaringan (Traver dan Laudon 2012). Menurut Drucker (2002), e-commerce 
merupakan perkembangan internet yang dapat mendistribusikan barang dan jasa 
di seluruh dunia bahkan dapat dijadikan sebagai lahan pencaharian utama. 
Menurut Kotler dan Armstrong (2006), klasifikasi e-commerce dapat dibedakan 
menurut terjadinya transaksi dan hubungan antar pelaku yang terdiri dari business 
to business (B2B), business to customer (B2C), consumer to consumer (C2C), 
consumer to business (C2B), business to administration (B2A), consumer to 
administration (C2A), dan online to offline (O2O).  

Jenis yang sering ditemui yaitu business to consumer atau B2C berupa 
proses jual beli antar pebisnis dengan konsumen (Turban et al. 2008). Pada 
dasarnya terdapat beberapa stakeholder yang menjadi bagian dari mekanisme 
berjalannya bisnis e-commerce yaitu produsen, konsumen, dan media (Suratno 




