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                                             BAB I 

                             PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah  

Teknologi Informasi dan Komunikasi mengalami kemajuan yang pesat dari 

tahun ke tahun. Hal ini terbukti dengan hadirnya internet sebagai salah satu inovasi 

besar teknologi informasi dan komunikasi dan penggunaannya di segala aspek 

kehidupan masyarakat. Internet tidak hanya mengubah pandangan masyarakat 

dalam berkomunikasi, tetapi juga dalam berbisnis. Saat ini, internet dijadikan 

sebagai sumber informasi yang mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi 

perusahaan. Internet juga dapat mengubah strategi pemasaran sebuah perusahaan. 

Pemasaran melalui internet atau yang disebut dengan E-Marketing mulai 

menggeser penerapan pemasaran secara tradisional. Dengan E-Marketing, 

perusahaan dapat memasarkan produk atau jasanya dengan jangkauan yang lebih 

luas namun tidak memakan biaya yang besar. Selain itu, alur komunikasi antara 

perusahaan dan konsumen tidak lagi bersifat satu arah. Atau yang biasa disebut 

dengan one way communication. Dengan layanan customer service melalui e-mail, 

atau review konsumen mengenai produk atau jasa perusahaan di media sosial 

seperti blog ,Instagram dan Facebook, menjadikan komunikasi antar perusahaan 

dan konsumen dapat berlangsung ke segala arah.   

 Berbagai manfaat yang ada pada e-marketing ini menjadikan persaingan 

antar perusahaan semakin ketat. Banyak perusahaan yang saat ini mulai 

menggunakan lebih dari satu saluran (multichannel) dalam menerapkan strategi 
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pemasaran dalam mengkomunikasikan produk, serta mempengaruhi konsumen 

untuk melakukan pembelian. semakin banyak saluran yang digunakan, semakin 

luas jangkauan pemasaran yang sampai kepada konsumen. Salah satu bentuk dari 

multichannel tersebut adalah E-Commerce. Dalam transaksi E-Commerce, proses 

pemesanan dan pemilihan barang, penawaran harga, pembayaran transaksi, hingga 

ke pengiriman barang dikomunikasikan langsung melalui komputer atau internet 

sehingga tidak memerlukan kehadiran fisik (physical presence) pihak yang 

melakukan transaksi. E-Commerce lebih dari memesan barang dari katalog online. 

Proses ini melibatkan semua aspek interaksi elektronik menjadi organisasi dengan 

stakeholder, yaitu seseorang atau kelompok yang menentukan masa depan sebuah 

organisasi. (Watson,T.et al., 2008 : 8)       

 Pada kenyataannya, E-commerce menunjukkan pengaruh yang besar. Di 

tahun 2008, mencatat sebanyak 86% pengakses situs di seluruh dunia setidaknya 

pernah bertransaksi secara online. Produk yang memiliki tingkat penjualan yang 

tinggi lewat online  di tahun itu ialah buku, dengan persentase sebesar 41%. Hal ini  

diprediksi akan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Prediksi itu pun 

terbukti. Menurut majalah Forbes, sepanjang musim liburan tahun 2013 para 

retailer di Amerika hanya menikmati separuh uang belanja dibanding musim 

liburan tiga tahun lalu. Hal ini disebabkan karena adanya  perubahan cara belanja 

konsumen. Konsumen di Amerika berpandangan, bahwa belanja dengan 

mengunjungi mall adalah kegiatan menghabiskan waktu di tengah jadwal 

kehidupan mereka yang padat, sehingga mereka memilih berbelanja secara 

online.(Sumber:http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/10/13/084300126/K



3 
 

etika.Orang.Indonesia.Lebih.Senang.Belanja.Online , diakses 31 Agustus 2016 )

 Besarnya pengaruh E-commerce tidak hanya mempengaruhi kegiatan jual-

beli di negara maju, tetapi juga negara berkembang seperti Indonesia. Anil 

Anthony, Executive Director “Consumer Insights” Nielsen Indonesia menjelaskan, 

dengan adanya peningkatan penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2010 

menjadi faktor berkembangnya E-Commerce  di Indonesia. Lewat internet, pemasar 

mendapatkan sumber informasi mengenai barang atau jasa yang ingin dibeli 

konsumen. (Sumber:, http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2014/konsumen-

indonesia-mulai-menyukai-belanja-online.html , diakses 1 April 2016). Data 

menunjukkan bahwa pengguna internet Indonesia yang mendominasi dalam 

melakukan pembelian melalui E-Commerce adalah wanita dengan presentase 58%, 

berbeda dengan pria  yang memiliki presentase 42%. (APJII, 2014:42). Terdapat 

lima komoditas utama dalam kegiatan jual beli secara online yang dilakukan oleh 

pengguna internet di Indonesia. Kelima komoditas tersebut adalah pakaian ( 

dilakukan 72% pengguna) , kosmetik (dilakukan oleh 20% pengguna), gadget atau 

perangkat komunikasi lainnya (dilakukan oleh 17% pengguna), jasa travel 

perjalanan (dilakukan oleh 9.7% pengguna) dan buku (dilakukan oleh 9.7% 

pengguna). (APJII, 2014: 44).     

 Pengembangan E-Commerce yang mempengaruhi perilaku konsumen 

dalam berbelanja di sebagian besar negara di dunia mengubah pandangan perilaku 

perusahaan mengenai sarana yang digunakan untuk mengakses E-Commerce, yakni 

laptop atau PC. Pergeseran laptop atau komputer pun digantikan oleh perangkat 

elektronik yang memiliki fitur jaringan internet yang sama luas dan interaktif sepert 
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iPad, tablet, dan smartphone. Di tahun 2012, APJII melihat ada tiga tren yang 

terjadi dalam industri telekomunikasi di Indonesia. Salah satu dari tiga tren tersebut 

ialah berkembangnya teknologi dan pengguna smartphone. (APJII, 2014 : 4). 

Penggunaan smartphone sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi 

penjualan dan pembelian ini didukung oleh penetrasi yang sama tingginya dengan 

E-Commerce. Hasil riset yang dilakukan oleh APJII menyatakan bahwa hingga 

tahun 2020, akan terjadi perkembangan gaya hidup yang semuanya berhubungan 

secara  digital sehingga mendorong konsumen untuk menggunakan lebih dari satu 

perangkat. Salah satunya adalah smartphone.  Hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan survey yang dilakukan di tahun 2014, survey tersebut menyatakan bahwa  

penetrasi pengguna smartphone  sudah mencapai angka 2,1 Miliar di seluruh dunia. 

(Sumber: http://marketeers.com/pengguna-smartphone-capai-dua-miliar-orang/, 

diakses  1 April 2016). Di Indonesia sendiri, berdasarkan laporan dari Kementrian 

Telekomunikasi dan Informasi, di tahun 2015 jumlah pengguna smartphone sudah 

menembus angka 100 juta orang.        

 (Sumber : https://kominfo.go.id/content/detail/6095/indonesia-raksasa-

teknologi-digital-asia/0/sorotan_media , diakses 5 November 2016). 

 Kehadiran smartphone tentunya membuat jenis aplikasi yang dapat 

dikembangkan semakin luas. Beberapa sistem operasi smartphone populer, seperti 

iPhone, Android, dan Blackberry, memiliki toko aplikasi yang mampu menampung 

berbagai aplikasi dalam jumlah besar. Jenis aplikasi tidak lagi terbatas pada web 

browser dan aplikasi email, tetapi meluas pada berbagai aplikasi jejaring sosial, 

games, multimedia player, dan lain-lain. Berkembangnya fitur-fitur yang dapat 

http://marketeers.com/pengguna-smartphone-capai-dua-miliar-orang/
https://kominfo.go.id/content/detail/6095/indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia/0/sorotan_media
https://kominfo.go.id/content/detail/6095/indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia/0/sorotan_media
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digunakan melalui smartphone ini menarik banyak developer terutama perusahaan 

yang bergerak di bidang perbankan, ritel dan entertaintment untuk mengembangkan 

aplikasi terhadap smartphone.  (sumber: http://marketeers.com/orang-indonesia-

ketagihan-internet-mobile/, diakses 31 Agustus 2016)   

 Pengembangan aplikasi terhadap smartphone tersebut merupakan sebuah 

bentuk adopsi E-commerce menjadi M-commerce (Mobile Commerce). Swilley, 

dalam jurnal “Defining Mobile Commerce in A Marketing Context” mendefinisikan 

Mobile Commerce sebagai kemampuan untuk menawarkan nilai melalui transaksi 

virtual yang memungkinkan adanya transaksi tanpa batasan tempat maupun waktu 

melalui perangkat wireless. Selain aplikasi, Jika dibandingkan dari segi kemudahan 

akses, perangkat mobile seperti smartphone atau tablet tentu saja mengalahkan 

laptop atau PC. Mengingat ukuran kedua jenis perangkat yang jauh berbeda. 

Dengan adanya smartphone, akses untuk berbelanja lewat internet menjadi lebih 

mudah karena pengguna dapat melakukannya di mana saja tanpa menunggu waktu 

tertentu untuk menggunakan laptop atau PC terlebih dahulu untuk mengakses 

website tertentu.       

 Aplikasi M-Commerce Zalora dirancang untuk melibatkan pengguna secara 

menyeluruh dengan tambahan kenyamanan, serta app-only features seperti 

pemberitahuan informasi mengenai produk baru atau promosi potongan harga lewat 

notifikasi pada smartphone konsumen.tak hanya itu, dengan desain yang Rumusan 

Masalah simple namun tetap menarik akan menstimuli konsumen sehingga mereka 

akan merasakan kemudahan ketika menelusuri produk dan bertransaksi di Zalora. 

Tito Costa, selaku Managing Director dari Zalora Asia mengungkapkan bahwa 

http://marketeers.com/orang-indonesia-ketagihan-internet-mobile/
http://marketeers.com/orang-indonesia-ketagihan-internet-mobile/
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inovasi ini merupakan kanal yang paling mewakili dan menempatkan customer 

journey sebagai prioritas. (Sumber: http://marketeers.com/penetrasi-zalora-di-

mobile-marketing/ , diakses 31 Agustus 2016)  

I.2 Identifikasi Masalah 

Pada kenyataanya, angka transaksi jual beli melalui online di Indonesia 

masih tergolong rendah. data yang dilansir menunjukkan, walaupun angka 

persentase mengenai keinginan konsumen di Indonesia untuk membeli produk 

online tinggi, Namun, tidak semua konsumen menerapkannya. Faktor utama yang 

menyurutkan niat konsumen dalam melakukan belanja online adalah transaksi 

melalui internet memakan proses yang lama dan barang yang dijual tidak sesuai 

dengan yang ada di gambar. (APJII,2012). Rendahnya penggunaan E-Commerce 

rupanya bertolak belakang dengan penggunaan smartphone di Indonesia.   

 Dalam menghadapi perilaku konsumen yang berbeda-beda, tentunya 

perusahaan E-Commerce perlu melakukan pendekatan strategi yang berbeda 

dengan pendekatan tradisional atau offline. Setiap perusahaan kini perlu untuk 

mengembangkan inovasi dalam memasarkan produk dan jasanya sehingga dapat 

menarik perhatian konsumen. Salah satu strategi Zalora adalah dengan 

meluncurkan aplikasi M-Commerce. Aplikasi ini memiliki fungsi sebagai medium 

untuk melakukan transaksi jual beli online melalui smartphone dengan tujuan untuk 

memudahkan konsumen dalam berbelanja dengan aman dan mudah.  

 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian 

mengenai “Efektivitas Aplikasi M-commerce Zalora Sebagai Media 

http://marketeers.com/penetrasi-zalora-di-mobile-marketing/
http://marketeers.com/penetrasi-zalora-di-mobile-marketing/
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Komunikasi Pemasaraan dalam Mempengaruhi Keputusan Pembelian 

Konsumen”          

I.3 Rumusan Masalah                    

Seberapa besar efektivitas aplikasi M-Commerce Zalora terhadap keputusan 

pembelian konsumen?  

I.4 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui keefektifan aplikasi M-Commerce Zalora terhadap 

keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen.  

2. Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan aplikasi M-Commerce Zalora 

Konsumen. 

 

I.5 Kegunaan Penelitian 

A. Kegunaan Akademis 

1. Sebagai bahan pustaka dan masukan bagi pengembangan penelitian dan 

pengetahuan dalam bidang Komunikasi Pemasaran Terpadu (IMC). 

2. Sebagai informasi tambahan bagi peneliti lain yang ingin meneliti 

masalah dengan subjek yang sama.  
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B.  Kegunaan Praktis  

Sebagai bahan pengaplikasian bagi Zalora dalam menarik perhatian 

konsumen melalui inovasi terbaru seperti aplikasi m-commerce sehingga 

tercipta keinginan untuk membeli barang melalui aplikasi tersebut.  

I.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini, penulis membahas latar belakang masalah mengenai peluang 

perusahaan E-Commerce Zalora yang meluncurkan aplikasi M-Commerce 

untuk memudahkan konsumen dalam berbelanja pada masa kini. Masuk ke 

dalam identifikasi masalah, di mana penulis ingin mengaitkan pengaruh 

aplikasi m-commerce Zalora tersebut dengan keputusan pembelian dari 

konsumen. selanjutnya adalah  perumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. 

 

BAB II OBJEK PENELITIAN          

Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum mengenai Perusahaan 

Zalora sebagai objek penelitian, dimulai dari profil perusahaan, hingga 

penjelasan mengenai aplikasi M-Commerce Zalora.  

 

BAB III  TINJAUAN PUSTAKA        

Pada bab ini, penulis menjabarkan konsep teori yang berkaitan dengan 

penelitian, di mana penulis mengaitkainnya dengan dan membahas Model 

Komunikasi dari Harold Laswell, penulis juga akan mengaitkan penelitian 
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dengan model dan teori Perilaku Konsumen dan Keputusan Pembelian 

oleh Kotler dan Keller.  

 

BAB IV. METODE PENELITIAN  

Bab ini membahas dan menguraikan jenis penelitian, metode penelitian 

hingga teknik pengambilan data yang digunakan untuk memperoleh data 

mengenai efektivitas aplikasi m-commerce Zalora terhadap keputusan 

pembelian konsumen.  

 

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN       

Pada bab ini, peneliti akan menampilkan hasil akhir dari data yang diperoleh 

dari penelitian. Selanjutnya, peneliti akan membahas hasil data mengenai 

penelitian tersebut.  

 

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan kesimpulan mengenai hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, peneliti akan memberikan 

saran yang bertujuan sebagai masukan terhadap penelitian selanjutnya yang 

memiliki kaitan yang sama dengan penelitian ini serta sebagai bahan 

evaluasi bagi Zalora.  

 

 

 




