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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era sekarang ini, proses jual beli tidak hanya diakukan secara offline untuk bisa 

membeli barang atau jasa. Teknologi digital membuat proses jual beli menjadi lebih 

mudah. Salah satu proses jual beli yang sering terjadi saat ini adalah leawat online. E-

Commerce merupakan tempat jual beli online. (https://www.kompasiana.com, diunduh 

pada tanggal 30 Maret 2020) 

Industry yang berfokus pada proses jual beli online secara modern diawali tahun 

1991 di saat jaringan internet mulai tersedia secara komersial. Seiring berjalannya 

waktu, ada sejumlah perusahaan yang memelopori kegiatan jual beli online. Sebagai 

contoh dari perusahaan luar negeri Ebay yang berdiri di tahun 1995 dan amazon yang 

berdiri sejak tahun 1994. Setelah dua perusahaan itu berdiri, mulai banyak perusahaan-

perusahaan yang bergelut di dunia bisnis online. Bahkan di Indonesia jumlahnya mulai 

banyakdan semakin berkembang. Perkembangan E-Commerce di Indonesia bisa 

dikatakan sangat pesat. (https://salamadian.com, diunduh pada tanggal 30 maret 2020)  

Perkembangan teknologi mempunyai peranan yang sangat penting karena bisa 

mempermudah manusia dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Perkembangan 

teknologi juga membuat internet terus berkembang dan tersebar ke segenap elemen 

lapisan masyarakat. Dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia, berbagai pihak 

memanfaatkan dalam menjalankan usaha secara online. Salah satu kegunaan media 

internet dalam aplikasi bisnis yaitu electronic commerce yang  mengacu pada 

penggunaan internet untuk membeli, menjual, mengangkut, atau memperdagangkan 

data, barang, atau layanan.  Saat ini begitu banyak E-Commerce yang ada di indonesia, 

misalnya Tokopedia, Lazada, Shopee, OLX, bukalapak, dan masih banyak lagi. Adanya 

dan bertambahnya situs jual beli tersebut memudahkan dalam memenuhi kebutuhan kita 

serta membuat kita untuk bisa membeli atau menjual barang tanpa harus pergi ke 

tokonya langsung. (https://www.centerklik.com/, diunduh pada tanggal 30 Maret 2020) 

https://www.kompasiana.com/
https://salamadian.com/
https://www.centerklik.com/
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Tapi, tanpa kita sadari hal tersebut telah merubah gaya hidup dan perilaku kita. 

Dulu, sebelum situs jual beli online se-booming sekarang, kita harus pergi ke suatu 

tempat untuk mendapatkan produk yang kita inginkan. Sekarang, kita bisa memesan 

makanan dan minuman, transportasi, maupun tempat penginapan hanya dengan 

bermodalkan smartphone yang kita miliki kapan saja dan di mana saja. Begitu juga 

dengan membeli dan menjual barang. Kita cukup memilih barang yang mau kita beli, 

lalu kita melakukan pembayaran baik itu secara langsung atau secara tidak langsung. 

Setelah itu kita hanya tinggal duduk diam dan menunggu barang sampai ke tangan kita. 

(https://www.kompasiana.com, diunduh pada tanggal 30 Maret 2020)  

Selain itu, munculnya situs jual beli online akan menimbulkan dampak yang positif 

dan dampak yang negatif dalam kehidupan kita. salah satu dampak positif dari adanya 

situs jual beli online ini yaitu kita dapat menjadi wirausaha dengan ikut menjual barang 

atau jasa yang dapat menghasilkan keuntungan bagi mereka. Dampak negatif akibat 

berkembangnya situs jual beli online adalah memunculkan budaya konsumtif pada kita 

sebagai pembeli karena mengikuti trend dan gaya hidup yang menimbulkan sikap boros, 

diantaranya membeli barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan membelinya 

hanya karena tertarik melihat satu barang yang ditawarkan tersebut. 

(https://www.kompasiana.com, diunduh pada tanggal 30 Maret 2020) 

Di Indonesia sendiri, pertumbuhan pangsa pasar untuk E-Commerce semakin 

meningkat. Hal itu terbukti dengan bertambahnya pengguna internet yang menjadi 

potensi besar bagi pemasar E-Commerce. Salah satu perusahaan E-Commerce yang 

sukses dan berhasil dalam memanfaatkan peluang pasar E-Commerce di Indonesia yaitu 

BliBli.com. Perusahaan E-Commerce tersebut marupakan online shopping pertama 

yang memiliki kantor di Indonesia yang sudah berdiri sejak bulan juli tahun 2011. 

BliBli.com menawarkan lebih dari 100.000 produk pilihan serta kemudahan berbelanja 

melalui pengelompokan seluruh produk secara sistematis ke dalam 15 kategori seperti 

fashion, cooking, sport, technology, traveling. (https://blog.hemat.id/big-choices-big-

deals-blibli-com/, diunduh pada tanggal 30 Maret 2020)  

Dengan visi untuk memberikan pengalaman online yang aman, nyaman dan 

membebaskan, BliBli juga pernah meraih beberapa penghargaan diantaranya peringkat 

nomor 1 kategori online mall pada IOB award dari tahun 2016,2017,2018,dan 2019, 

https://www.kompasiana.com/
https://www.kompasiana.com/
https://blog.hemat.id/big-choices-big-deals-blibli-com/
https://blog.hemat.id/big-choices-big-deals-blibli-com/
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Best Booth kategori sponsor booth pada indonesia e-commerce summit expo (IESE) 

2017 dan lain-lain. (https://www.blibli.com/page/news-events, diunduh pada tanggal 1 

April 2020)  

Dengan slogan “Big Choice, Big Deals” menunjukkan komitmen Blibli.com 

menawarkan banyak produk, tawaran menarik, dan layanan terbaik untuk memberikan 

pengalaman berbelanja yang memuaskan. Perusahaan online BliBli.com memungkinkan 

penggunanya untuk dapat memilih beragam produk yang ada di BliBli.com secara 

online tanpa perlu khawatir penipuan. (https://beritagar.id/artikel/sains-tekno, diunduh 

pada tanggal 1 April 2020) 

Slogan/motto merupakan sebagai ekspresi sebuah ide/tujuan perusahaan untuk 

memenuhi fungsi pemasaran. Slogan biasanya digunakan untuk memberitahukan atau 

menyampaikan informasi. Kalimat dalam slogan merupakan kalimat yang menarik, 

mencolok dan mudah diingat untuk menjelaskan sesuatu ideologi dari perusahaan. 

Slogan sendiri harus mampu menarik konsumen untuk membeli , sehingga diyakini 

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pembeli. 

Slogan memang sering digunakan perusahaan-perusahaan untuk menarik perhatian 

pembacanya yang merupakan alat atau media dalam memberitahukan sesuatu hal yang 

bertujuan kepada masyarakat. Penggunaan slogan merupakan suatu hal yang sudah 

lazim dan banyak dilakukan, diharapkan dengan slogan tersebut mampu memberikan 

kesan yang mendalam sehingga mudah diingat oleh konsumen. Kesan yang timbul 

terhadap konsu men ini diharapkan mampu mengingat pesan serta informasi yang 

disampaikan melalui slogan tersebut. Dengan tagline diharapkan mampu meningkatkan 

sikap keputusan membeli dalamdiri konsumen. 

 

Sumber : bisnis.tempo.co 

Gambar 1.1   

https://www.blibli.com/page/news-events
https://beritagar.id/artikel/sains-tekno
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Berkaitan dengan beberapa toko online terkemuka, ecommerceIQ (eIQ) adalah 

sebuah brand market riset di Asia Tenggara yang mendedikasikan dirinya pada dunia E-

Commerce, dalam laporannya yang bertajuk “Uncovering the Value of Indonesia’s Top 

Online Platforms” ecommerceIQ mendaftar 6 platform teratas, didasarkan pada tingkat 

frekuensi kunjungan dan peringkat aplikasi di Play Store yaitu Shopee, 

Tokopedia,Bukalapak, Lazada, Blibli, JD.Id. (https://bisnis.tempo.co, diunduh pada 

tanggal 2 April 2020) 

 

Sumber : (https://katadata.co.id/berita/2019/11/29/) 

     Gambar 1.2  

   Pengunjung 6 Platform Teratas Tahun 2019 

 

Sumber : (https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/) 

     Gambar 1.3 

   Peringkat Aplikasi 6 Platform Teratas Tahun 2019 

https://bisnis.tempo.co/
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 Berdasarkan gambar 1.2, pada quartal 3 tahun 2019 BliBli.com menempati 

urutan kelima sebagai E-Commerce dengan pengunjung terbesar. Sedangkan pada 

gambar 1.3, BliBli.com menempati posisi kelima untuk penggunaan E-Commerce pada 

aplikasi mobile yaitu App Store dan Play Store. Oleh karena itu perusahaan BliBli.com 

perlu selalu meningkatkan Repurchase Intention sehingga dapat bersaing di pasar 

belanja online. Adapun alasan untuk meningkatkan Repurchase intention, karena 

menurut Graciola et al (2018) mengatakan bahwa Repurchase Intention dapat 

menunjukkan seseorang yang melakukan sebagian besar kegiatan perbelanjaan di 

sebuah toko online, bahkan memikirkan toko online itu terlebih dahulu ketika bebelanja, 

dan toko online BliBli.com menjadi pilihan pertamanya ketika bebelanja. Jika seseorang 

menginginkan produk dan merasa tertarik untuk memiliki produk tersebut maka mereka 

berusaha untuk membeli kembali produk tersebut. (https://iprice.co.id/, diunduh pada 

tanggal 2 April 2020) 

 Menurut Goh et al. (2016) Repurchase Intention merupakan kondisi ketika 

konsumen memulai berupaya untuk membeli merek, produk, atau layanan yang sama 

kembali. Pada dasarnya seseorang jika berniat untuk membeli kembali biasanya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti dorongan dan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu. Berdasarkan table 1.2, menunjukkan bahwa perusahaan online BliBli.com 

berada di urutan kelima konsumen yang mengunjungi BliBli.com pada setiap bulannya 

dengan jumlah pengunjung 21,4 juta di tahun 2019 dan Tokopedia di peringkat pertama 

dengan jumlah pengunjung mencapai 66 juta setiap bulannya di tahun yang sama. table 

tersebut menjadi bukti bahwa Repurchase Intention dari perusahaan online BliBli.com 

masih rendah. Table 1.3 juga memperlihatkan bahwa pengguna app store dan playstore 

BliBli.com masih rendah. Hal ini dapat terlihat bahwa perusahaan online BliBli.com 

kurang tertarik. Banyaknya usaha sejenis yang menyebabkan persaingan antar 

perusahaan online semakin ketat. (https://katadata.co.id/berita/2019/11/29/, diunduh 

pada tanggal 2 April 2020) 

 Menurut Arif Hermawan (2008) dan Suseno (2009) Attitude Towards Shopping 

Online adalah sikap suka atau tidak suka terhadap penggunaan suatu produk. Sikap suka 

atau tidak suka terhadap suatu produk ini dapat digunakan untuk memprediksi perilaku 

niat seseorang untuk menggunakan suatu produk atau tidak menggunakannya. I Gusti 

Ayu Fadjar selaku Senior Vice President of Marketing Blibli.com. memberikan 

https://iprice.co.id/
https://katadata.co.id/berita/2019/11/29/
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pernyataan bahwa 52% pelanggan kami memilih pembayaran dengan metode Cicilan 

0% berbasis kartu kredit disini dapat dilihat bahwa kecenderungan perilaku membeli 

menggunakan cicilan memang sudah terbentuk di konsumen kami. Oleh sebab itu 

perusahaan online BliBli.com menghadirkan fasilitas pembayaran fasilitas cicilan tanpa 

kartu kredit yang dilakukan BliBli.com untuk kemudahan bertransaksi. Fasilitas 

pembayaran juga dilengkapi dengan fasilitas bayar di tempat (COD), atau nontunai 

melalui system pembayaran internet banking, kartu debit/kredit, transfer (ATM dan Non 

ATM), uang elektronik, dan bayar di toko (indomaret dan pos Indonesia) dan yang 

terbaru cicilan tanpa kartu kredit.  (https://www.blibli.com/page/press-release/4961/, 

diunduh pada tanggal 2 April 2020) 

 

Sumber : (https://www.blibli.com/page/press-release/4961/) 

Gambar 1.4 

 Menurut Berry, et al dalam Fandy Tjiptono (2006) Service Convenience adalah 

salah satu strategi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan berupa minimalisasi waktu 

dan usaha konsumen untuk mendapatkan manfaat yang pada akhirnya timbul kepuasan 

dan kepercayaan untuk kembali melakukan konsumsi suatu produk atau jasa yang sama. 

Adapun alasan perusahaan online BliBli.com sebagai salah satu E-Commerce yang 

tentunya memiliki service Convenience. Yang pertama praktis, Cukup memanfaatkan 

koneksi internet dan smartphone yang dimiliki, Anda pun bisa membeli barang 

kesukaan dari mana saja tanpa terhalang lokasi dan waktu. Yang kedua harga lebih 

ekonomis, banyak e-commerce menawarkan promo promo yang beragam. Yang ketiga 

biaya pengiriman semakin murah, banyak e-commerce menawarkan ongkos kirim 

murah bahkan gratis bagi konsumen setianya. Yang keempat banyak pilihan metode 

pembayaran, Pilihan metode pembayaran yang beragam membuat konsumen bisa 

memilih metode yang sesuai dengan keadaan saat berbelanja. Yang terakhir transaksi 

aman menggunakan layanan Credit Card Fraud Detection System dan VeriSign 

https://www.blibli.com/page/press-release/4961/
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sehingga proses transaksi bisa berjalan lancar dan data konsumen pun tersimpan dengan 

baik. (https://marketeers.com/blibli-com, diunduh pada tanggal 3 April 2020) 

 Menurut Philip Kotler (2008) Harga (price) adalah jumlah semua nilai yang 

diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau 

menggunakan suatu produk atau jasa. Hal ini dapat dibuktikan karena perusahaan online 

BliBli.com memberikan voucher belanja senilai 25 ribu rupiah bagi yang pertama kali 

mendaftar sebagai member BliBli. juga bisa mendapatkan kupon senilai total 100 ribu 

rupiah dari mendaftar newsletter marketplace Blibli.com. Voucher ini bisa digunakan 

untuk belanja dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang diberikan. Jika sudah 

berbelanja di marketplace Blibli.com maka akan mendapatkan poin reward. Serta juga 

bisa menambah pundi-pundi poin reward yaitu dengan cara login dan share ke media 

sosial, jika dilakukan tiap hari maka poin rewards akan cepat bertambah. 

(https://www.blibli.com/faq/blibli-com-rewards, diunduh pada tanggal 3 April 2020)  

 

 

Gambar 1.5  

 Menurut Kotler & Armstrong, (2001) product adalah segala  sesuatu yang dapat  

ditawarkan  ke pasar  untuk memperoleh perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi 

yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Produk yang tersedia di 

lapak BliBli.com sangat asli dan berkualitas. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Kategori 

Handphone dan gadget paling laris dibeli selama promo belanja online akhir tahun 

dimana brand yang paling diminati adalah Samsung dan Xiaomi. Produk groceries dari 

kategori BlibliMart menjadi terlaris kedua dengan sabun cuci Sunlight, susu SGM, 

minyak goreng Tropical dan Sunco paling banyak dibeli. Kategori produk digital dan 

Blibli Travel menempati posisi ketiga dan keempat paling laris dibeli selama promo 

https://www.blibli.com/faq/blibli-com-rewards
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berlangsung. (https://www.blibli.com/page/press-release/6079/, diunduh pada tanggal 3 

April 2020) 

 

Gambar 1.6   

 

Dari semua penjelasan diatas terlihat bahwa penting bagi perusahaan online 

BliBli.com untuk selalu meningktakan repurchase intention di tengah-tengah 

banyaknya persaingan e-commerce saat ini. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada 

analisis yang mempengaruhi online repurchase intention dari BliBli.com. 

 

1.2 Batasan Masalah  

Setiap melakukan suatu penelitian, peneliti memerlukan Batasan yang jelas tentang 

masalah yang dibahas agar pembahasan masalah tidak terlalu luas. Penelitian ini 

dibatasi pada beberapa hal : 

1. Variable-variabel yang digunakan dan dibahas dalam penelitian kali 

ini yaitu repurchase intention, attitude toward online shopping, 

convenience, price, product. Variabel tersebut merupakan variable-

variabel yang sesuai dengan objek penelitian. 

2. Untuk pengujian terhadap model penelitian, peneliti menggunakan 

data dari hasil pembagian kuesioner kepada objek yang diteliti. 

 

https://www.blibli.com/page/press-release/6079/
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3. Karakteristik responden dari penelitian kali ini yaitu pria dan wanita 

minimal berusia 18-60 tahun masa dewasa ini (Kotler dan Amstrong, 

2009) yang berdomisili di Surabaya, telah menggunakan aplikasi 

BliBli.com untuk berbelanja lebih dari 2 kali dalam 6 bulan terakhir 

dan telah menginstal dan menggunakan aplikasi BliBli.com di ponsel 

minimal dalam 6 bulan terakhir  

4. Perhitungan dan Analisa hasil dari kuesioner, peneliti menggunakan 

software SPSS. 

 

1.3 Rumusan Masalah  

Sesuai latar belakang penelitian kali, dapat dirumuskan menjadi rumusan 

masalah yang umum dan spesifik. Rumusan masalah secara umum dalam penelitian 

adalah apa factor yang mempunyai pengaruh signifikan kepada repurchase intention 

melalui attitude towards online shopping  pada pelanggan yang berbelanja  di 

perusahaan online BliBli.com? sedangkan rumusan masalah yang secara spesifik dalam 

penelitian kali ini yaitu : 

1. Apakah price berpengaruh signifikan terhadap attitude toward online 

shopping pada pelanggan BliBli.com? 

2. Apakah product berpengaruh signifikan terhadap attitude toward online 

shopping pada pelanggan BliBli.com? 

3. Apakah convenience berpengaruh signifikan terhadap attitude toward online 

shopping pada pelanggan BliBli.com? 

4. Apakah attitude toward online shopping berpengaruh signifikan terhadap 

repurchase intention pada pelanggan BliBli.com? 

1.4 Tujuan Penelitian  

 Suatu penelitian pasti memiliki maksud dan tujuan didalamnya, pada umumnya 

tujuan yang ingin dicapai pada penelitian kali ini adalah factor apa saja yng 

mempengaruhi online repurchase intention melalui attitude toward online shopping 

pada pelanggan yang berbelanja di perusahaan online BliBli.com. sedangkan pada 

tujuan spesifiknya pada penelitian kali ini yaitu : 



10 
 

 
 

1. Untuk menguji serta menganalisa apakah price memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap attitude towards online shopping pada pelanggan 

BliBli.com di Surabaya ? 

2. Untuk menguji serta menganalisa apakah product memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap attitude towards online shopping pada pelanggan 

BliBli.com di Surabaya ? 

3. Untuk menguji serta menganalisa apakah convenience memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap attitude towards online shopping pada pelanggan 

BliBli.com di Surabaya? 

4. Untuk menguji serta menganalisa apakah attitude towards online shopping  

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap repurchase intention pada 

pelanggan BliBli.com di Surabaya ? 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini bisa memberikan beberapa manfaat kepada pihak-pihak tertentu. 

Manfaat penelitian kali ini dibagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

Penjelasan dari kedua manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

1.5.1 Manfaat Teoritis  

1. Pada penelitian ini mendukung atas teori-teori yang sudah ada sebelumnya 

seperti tentang price, product, convenience, attitude towards online shopping, 

dan repurchase intention. 

2. penelitian ini mendukung hasil penelitian-penelitian sebelumnya mengenai 

price, product, convenience, attitude towards online sopping, dan repurchase 

intention yang sudah diteliti oleh peneliti yang lain. 

3. penelitian ini juga berguna untuk refrensi bagi peneliti-peneliti yang lain jika 

ingin meneliti mengenai price, product, convenience, attitude towards online 

shopping, dan repurchase intention. 

4. selain itu penelitian kali ini juga bisa menjadi sumber refrensi buat para 

mahasiswa yang ingin meneliti penelitian yang serupa. 
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1.5.2 Manfaat Praktis  

 1. Menambah dan meperluas pengetahuan serta wawasan peneliti. 

2. Perusahaan E-Commerce bisa mengetahui factor-faktor apa saja yang     dapat 

mempengaruhi attitude towards online shopping konsumen BliBli.com. 

3. Perusahaan BliBli.com dapat mengetahui pengaruh attitude towards shopping 

online terhadap repurchase intention pelanggan perusahaan online BliBli.com, 

sehingga informasi ini bisa digunakan untuk pelanggan agar selalu berbelanja 

online di BliBli.com. 

 4. penelitian ini juga dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi seluruh 

 perusahaan di industri E-Commerce, supaya kedepannya dapat meningkatkan 

 jumlah pelanggan dan bisa menarik minat pelanggan untuk berbelanja di toko 

 online. 

 

1.6 Sistematika Penelitian  

 Agar dapat memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan penelitian kali 

ini, penulisan penelitian ini dibagi menjadi tiga bab yaitu dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

 BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab 1 ini berisi tentang latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat praktis dan 

manfaat teoritis, dan sitematika penulisan. 

 BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  

 Bab 2 ini berisi tentang landasan teori yang digunakan peneliti dlam melakukan 

penelitian ini, lalu ada penelitian-penelitian sebelumnya mengenai price, product, 

convenience, attitude towards online shopping, repurchase intention. Serta ada 

pengembangan hipotesis dalam penelitian ini, model penelitian, dan yang terakhir bagan 

alur berpikir. 
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

 Bab 3 ini berisi tentang jenis penelitian, populasi, dan sampel yang digunakan 

dalam penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan, definisi operasional dan 

pengukuran variable, serta metode analisis data yang digunkan dalam penelitian ini.   
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