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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Bab ini memberikan gambaran mengenai keseluruhan penelitian yang 

dilakukan. Dalam bab ini dijelaskan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, 

tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan. 

 

1.1. Latar Belakang 

 Dalam dua dekade terakhir, teknologi informasi mengalami perkembangan 

yang signifikan. Munculnya internet sebagai bagian dari perkembangan teknologi 

informasi berperan dalam bergesernya pola hidup masyarakat, di mana masyarakat 

pada zaman ini menganggap internet sebagai suatu kebutuhan. Kehidupan sehari-

hari masyarakat tidak lepas dari internet. Hal ini terjadi di seluruh dunia, di mana 

total pengguna internet di dunia saat ini telah melampaui angka 4 milyar jiwa (We 

Are Social, 2019). Demikian juga di Indonesia, penetrasi pengguna internet 

tergolong konsisten. 

 Berdasarkan laporan yang dilakukan “We Are Social” yang dirilis pada awal 

tahun 2019, disebutkan bahwa pada tahun 2018, pengguna aktif internet di 

Indonesia telah mencapai 150 juta orang. Gambar 1.1 menunjukkan data dari 

laporan tersebut. 

Gambar 1.1 Data Pengguna Aktif Internet di Indonesia Tahun 2018                   

Sumber: We Are Social (2019) 
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Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa dari total populasi sebesar 

268.2 juta jiwa, pengguna aktif internet di Indonesia telah mencapai 150 juta orang. 

Dengan kata lain, jumlah penetrasi internet di Indonesia mencapai 56% dari total 

populasi (We Are Social, 2019).  Lebih lanjut, data ini diperkuat oleh data yang 

dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengenai 

jumlah pengguna internet di Indonesia. Databoks (2019) merangkum pertumbuhan 

jumlah pengguna internet di Indonesia berdasarkan data tersebut, sebagaimana 

ditunjukkan pada Gambar 1.2.  

 

 
Gambar 1.2 Pengguna Internet di Indonesia Tahun 1998-2018 

Sumber: Databoks (2019) 

 

Gambar 1.2 menunjukkan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia dari 

tahun 1998 sampai dengan 2018. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa dalam 

dua dekade terakhir pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan secara 

konsisten hingga melampaui angka 100 juta jiwa sejak tahun 2015. 

Pesatnya perkembangan internet di Indonesia serta dekatnya internet 

dengan kehidupan sehari-hari masyarakat tentu berdampak juga pada perilaku 
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pembelian masyarakat, di mana saat ini berbelanja melalui internet bukanlah suatu 

hal yang asing untuk dilakukan. E-commerce (electronic commerce/ perdagangan 

elektronik) telah menjadi salah satu saluran penting untuk melakukan aktivitas 

berbelanja. E-commerce adalah kegiatan jual beli barang/jasa atau transmisi 

dana/data melalui jaringan elektronik, terutama internet (Progress Tech, 2016). 

Lebih lanjut, banyak manfaat yang ditawarkan oleh e-commerce, seperti kecepatan 

dan kemudahan bertransaksi, variasi barang dan jasa yang ditawarkan, jangkauan 

yang luas, dan lain-lain (Progress Tech, 2016). Di Indonesia sendiri, e-commerce 

didominasi oleh perusahaan marketplace.  

Marketplace adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya, 

biasanya melalui situs ataupun aplikasi ponsel pintar. Secara umum, marketplace 

terbagi menjadi dua jenis, yaitu marketplace murni dan marketplace konsinyasi 

(Niaga Hoster, 2018). Marketplace murni hanya menyediakan lapak untuk 

berjualan serta fasilitas pembayaran sehingga memberikan kebebasan lebih pada 

penjualnya, sedangkan marketplace konsinyasi lebih membatasi penjual, di mana 

penjual menyediakan produk dan detail informasi ke pihak marketplace dan seluruh 

alur transaksi ditangani situs marketplace konsinyasi (Niaga Hoster, 2018). Contoh 

marketplace murni yang populer di Indonesia adalah Tokopedia, Shopee, 

BukaLapak, Elevenia, Blibli, Lazada, dan JD.ID. Sedangkan contoh marketplace 

konsinyasi adalah Zalora dan Berrybenka.  

Marketplace konsinyasi seperti Zalora memberikan sejumlah batasan 

batasan untuk menjadi lapak di Zalora. Seperti mengharuskan untuk dapat 

melampirkan sebuah proposal berupa: company profile, brand logo, company 

address, social media account, product catalog, mengharuskan lapak untuk sudah 

dikenal di dunia offline seperti sudah memiliki toko fisik, sudah berjualan di 

department store, atau online store yang sudah esthablished, setelah semua sudah 

dapat disertakan maka team Zalora akan melakukan review terhadap calon 

lapaknya. Hal-hal serupa ini dilakukan untuk keamanan berbelanja di Zalora 

(Zalora.co.id, 2019). Berbeda dengan marketplace murni seperti Tokopedia yang 

merupakan marketplace murni dikarenakan situs tokopedia hanya menyediakan 

marketplace untuk berjualan dan fasilitas pembayaran. Penjual yang melakukan 
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kerjasama marketplace diberikan keleluasaan lebih banyak dibandingkan 

kerjasama konsinyasi. 

Pada Tokopedia penjual berkewajiban untuk menyediakan deskripsi dan 

foto produk secara mandiri untuk di tampilkan di Tokopedia. Namun penjual 

memiliki kebebasan dalam membuat brand logo, katalok produk dengan kebebasan 

desain penjual, tokopedia juga tidak mengharuskan penjual untuk memiliki toko 

fisik untuk berjualan di Tokopedia. Tokopedia membebaskan penjual untuk 

menjual barang apapun pada Tokopedia. Selain itu, penjual juga dapat menerima 

penawaran harga dari pembeli. Jadi sebelum melakukan pembayaran, pembeli 

dapat melakukan penawaran harga kepada penjual. Setelah mendapatkan harga 

yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli bisa mengirimkan sejumlah uang 

ke rekening yang disediakan marketplace (Treelight.id, 2019). 
 

 
Gambar 1.3 Daftar 10 e-commerce terbesar di Indonesia. 

Sumber: iPrice (2019) 

 

Zalora didirikan pada tahun 2012 dan merupakan bagian dari Global 

Fashion Group, grup fashion terkemuka di dunia yang didirikan pada tahun 2011. 

Hingga tahun 2019, Global Fashion Group telah beroperasi di 27 negara. Saat ini, 

Zalora Indonesia merupakan retail online fashion dengan perkembangan paling 

pesat di Asia. Zalora mengklaim bahwa produk fashion yang mereka tawarkan 
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disesuaikan dengan selera negara masing-masing dan mengadaptasi preferensi 

konsumen pada negara yang dimasukinya. 

Harga smartphone yang semakin terjangkau dan di dukung oleh jumlah 

pengguna internet yang semakin bertumbuh khususnya di Indonesia menjadikan 

suatu peluang tersendiri untuk pelaku usaha e-commerce, seperti toko online dapat 

menarik dan menjangkau lebih banyak pembeli dari calon pengguna smartphone. 

Terbukti dari unduhan yang diperoleh aplikasi Zalora telah diunduh sebanyak 

hampir 5 juta kali (Sellular.ID, 2015). 

Hal lain yang dapat menjadi bukti, yaitu pada tahun 2014 sebanyak 38 

persen dari 200 juta kunjungan situs web Zalora berasal dari smartphone, walaupun 

angka ini masih tergolong sedikit tetapi pihak Zalora tidak menganggap remeh, 

karena mereka yakin bahwa penggunaan smartphone dan kemudahan berbelanja 

online aku terus meningkat dikemudian hari. Zalora juga akan terus meningkatkan 

interface serta keterlibatan pelanggan untuk menaggapi animo pengguna 

(Sellular.ID, 2015). 

Unique Marketing Issues adalah tiga langkah (mensegmentasi pasar, 

memilih target pasar, dan menetapkan posisi pasar unik) yang digunakan 

perusahaan untuk mengidentifikasi pelanggan (Barringer and Ireland, 1988).  

Segmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai usaha untuk membagi pasar 

ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu dengn yang lain dalam 

hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang memerlukan produk-produk dan 

strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya (Kotler dan Amstrong, 2001). 

Definisi targeting menurut Keegan & Green (2008) adalah proses pengevaluasian 

segmentasi dan pemfokusan strategi pemasaran pada sebuah negara, propinsi, atau 

sekelompok orang yang memiliki potensi untuk memberikan respon. Target pasar 

dapat juga diartikan sebagai kegiatan yang berisi dan menilai serta memilih satu 

atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan. Penempatan 

produk (positioning) mencakup kegiatan merumuskan penempatan produk dalam 

persaingan dan menetapkan bauran pemasaran yang terperinci. Pada hakekatnya 

penempatan produk adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar 

tercipta kesan tertentu diingatan konsumen (Lubis, 2004). 
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Langka pertama dalam Unique Marketing Issues adalah segmentasi pasar, 

Zalora memiliki segmentasi psikografis mengelompokkan pasar berdasarkan sifat 

kepribadian, gaya hidup, dan sikap yang semua karakteristik yang tidak terlihat 

(Abletez et al., 2017). Menurut Kotler dan Keller (2009) psikografis adalah ilmu 

untuk menggunakan psikologi dan demografi guna lebih memahami kosumen. 

Dalam segmentasi psikografis, pembeli menjadi berbagai kelompok berdasarkan 

sifat psikologis/ kepribadian, gaya hidup, atau nilai. Orang-orang di dalam 

kelompok demografi yang sama biasanya memiliki profil psikografis yang sangat 

berbeda.  

Langkah kedua dalam Unique Marketing Issues adalah target pasar, target 

pasar Zalora adalah mobile fashionable omnishopper (Abletez et al., 2017). 

Omnishopper pada dasarnya merupakan seseorang yang memiliki uang belanja 

yang cukup untuk belanja dimanapun, dan kapanpun. Pembeli ini lebih menuntut, 

sosial, terhubung dan berorientasi kenyamanan dari pada sebelumnya. Mereka 

memiliki kelas A, B, C sosioekonomi. Dengan penghasilan minimal 4 jt per bulan. 

Elemen kunci lain dari target pasar adalah kecanggihan mode mereka. Target pasar 

Zalora adalah orang-orang yang peduli pada penampilan mereka. Mereka adalah 

orang-orang yang menghargai nilai, gaya, dan kualitas.  

Langkah ketiga dalam Unique Marketing Issues adalah posisi pasar, Zalora 

memiliki posisi sebagai toko fashion online yang melayani segala keperluan fashion 

konsumen dengan menjual ribuan brand lokal dan internasional, original, dan 

berkualitas untuk melengkapi kebutuhan fashion konsumen Zalora (Zalora, 2019).  

Namun dari data yang dirilis oleh iPrice (2019), dapat dilihat pada Gambar 

1.3, Zalora berada di urutan nomor sepuluh dalam traffic marketshare di Indonesia 

dibawah e-commerce lainnya. Gambar 1.4 menunjukkan grafik traffic Zalora di 

Indonesia dalam enam bulan terakhir. 
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Gambar 1.4 Traffic Zalora di Indonesia Bulan April-September 2019 

Sumber: Similarweb (2019) 

 

 Dari Gambar 1.4 dapat dilihat bahwa sejak Juni hingga September 2019, 

Zalora mengalami penurunan pada traffic setelah sempat mengalami kenaikan 

tajam pada Mei 2019. Pada bulan Mei 2019, traffic Zalora tercatat mencapai kurang 

lebih 4.450.000 kunjungan, 3.000.000 kunjungan pada Juni dan Juli 2019, serta 

2.650.000 dan 2,750,000 kunjungan pada Agustus dan September 2019.  

 
Gambar 1.5 Traffic Shopee di Indonesia Bulan Mei-Oktober 2019                        

Sumber: Similarweb (2019) 

 

Dari Gambar 1.5 dapat dilihat bahwa sejak Mei hingga Oktober 2019, 

Shopee mengalami kenaikan pada traffic. Pada bulan Mei 2019, traffic Shopee 

tercatat mencapai kurang lebih 840.000, pada bulan Juni sebesar 810.000, serta 

890.000, 960.000, serta 850.000 kunjungan pada Juli, Agustus, dan September 

2019. Pada bulan Oktober, Shopee mengalami kenaikan pada traffic kurang lebih 

1.150.000 kunjungan. 
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Gambar 1.6      Traffic Lazada di Indonesia Bulan Mei-Oktober 2019 

Sumber: Similarweb (2019) 

 

 Dari Gambar 1.6 dapat dilihat bahwa sejak Mei hingga Oktober 2019, 

Lazada mengalami kenaikan pada traffic. Pada bulan Mei 2019, traffic Lazada 

tercatat mencapai kurang lebih 1.450.000 kunjungan, 1.200.000, 1.400.000, serta 

1.350.000 kunjungan pada Juni, Juli, dan Agustus 2019. Lazada mengalami 

kenaikan traffic sebesar 2.750.000 kunjungan pada bulan September dan 3.200,000 

pada bulan Oktober. 

 
Gambar 1.7      Traffic Bhinneka.com di Indonesia Bulan Mei-Oktober 2019 

Sumber: Similarweb (2019) 

 

Dari Gambar 1.7 dapat dilihat bahwa sejak Juni hingga September 2019, 

Bhinneka.com mengalami kenaikan traffic. Pada bulan Mei 2019, traffic 

Bhinneka.com tercatat mencapai kurang lebih 4.050.000 kunjungan, 5.550.000, 

5.450.000, 5.300.000 kunjungan pada Juni, Juli, dan Agustus 2019, serta 4.400.000 

pada bulan September dan mengalami kenaikan traffic pada bulan Oktober sebesar 
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5.500,000 kunjungan. Dapat dilihat dari gambar 1.4 hingga gambar 1.7 Zalora 

mengalami penurunan traffic dan pesaing Zalora mengalami kenaikan traffic, hal 

tersebut menjadi acuan untuk melakukan penilitian. 

 Sebagai saluran berbelanja yang masih tergolong baru, e-commerce 

dianggap mengandung lebih banyak ketidakpastian dan risiko dibanding transaksi 

berbelanja yang dilakukan secara langsung (DBS, 2015).  Berdasarkan laporan 

yang dirilis oleh DBS (2015), transaksi berbelanja online masih dibayangi masalah 

trust. Trust yang dirasakan pelanggan pada umumnya seperti, kualitas barang yang 

tidak sesuai dengan gambar, tidak bisa membedakan barang asli atau tiruan 

(Kompasiana, 2019). Masalah Perceived Usefullnes yang umum di rasakan oleh 

pelanggan seperti, pelanggan tidak dapat mencoba produk, pelanggan tidak dapat 

memiliki pilihan variasi produk, pelanggan tidak dapat membandingkan harga 

dengan produk yang sama (Kompasiana, 2019). Masalah Perceived Ease of Use 

umum yang dirasakan oleh pelanggan seperti, tampilan yang membuat pelanggan 

sulit untuk mencari produk yang dicari, fitur yang sulit digunakan oleh pelanggan, 

bahasa penggunaan yang terbatas oleh pelanggan (Kompasiana, 2019). Selain itu 

laporan (DBS, 2015) masalah pembayaran yang tidak aman seperti rentannya aksi 

pembobolan rekening jika pembayaran dilakukan melalui Internet. Masalah-

masalah ini yang membuat pelanggan enggan untuk berbelanja secara online 

(Kompasiana, 2019). 

Adapun beberapa alasan lainnya yang menyebabkan konsumen enggan 

untuk melakukan aktivitas untuk berbelanja online seperti beberapa faktor yaitu  

seperti faktor kebudayaan  merupakan  susunan  nilai-nilai  dasar,  persepsi,  

keinginan, dan  perilaku  yang  dipelajari  anggota  suatu  masyarakat  dari  keluarga  

dan institusi  penting sehingga mempengaruhi konsumen dalam pengambilan 

keputusan untuk berbelanja online (Harahap D. A. dan Amanah D., 2018). Faktor 

pribadi yang mempengaruhi keputusan pembelian dikarenakan oleh karakteristik 

pribadi atau individu. Karakteristik tersebut meliputi umur dan tahapan dalam 

siklus hidup (Harahap D. A. dan Amanah D., 2018). Tahapan ini dibentuk dari 

lingkungan sekitar seperti keluarga dan lingkungan kerja. Faktor keputusan 

pembelian dalam melakukan aktivitas belanja online diawali saat pembeli 
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menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang 

diinginkannya sehingga timbul minat dari konsumen untuk mencari informasi dari 

merek tersebut (Harahap D. A. dan Amanah D., 2018). Komunitas internet 

merupakan faktor dalam keputusan konsumen untuk berbelanja online. Dari 

komunitas internet konsumen mendapat ulasan balik dari komunitas online lainya 

dalam menemukan informasi detail tentang produk dan juga opini mereka (Harahap 

D. A. dan Amanah D., 2018). Subjek belanja online yang cenderung dibeli oleh 

konsumen adalah produk standar seperti buku, CD, tiket karena ketidakpastian 

kualitas pada produk semacam itu sangat rendah dan tidak diperlukan bantuan fisik 

(Harahap D. A. dan Amanah D., 2018). Struktur demografis pembeli online saat ini 

paling sering dilakukan oleh konsumen yang yang memiliki usia 18-40 tahun dan 

dibagi dari kelas yang berpenghasilan menengah (Harahap D. A. dan Amanah D., 

2018). Pendekatan motif belanja online adalah biaya yang lebih rendah, 

kenyamanan berbelanja, menghemat waktu dan sesuai dengan tren, dan gaya hidup 

konsumen dalam berbelanja (Harahap D. A. dan Amanah D., 2018). 

Dari semua variabel yang di atas, penelitian ini menggunakan tiga faktor 

yang perlu diperhatikan dalam aktivitas berbelanja online yaitu kemudahan 

penggunaan yang dirasakan (perceived ease of use), kegunaan yang dirasakan 

(perceived usefulness), serta kepercayaan (trust). Kemudahan penggunaan yang 

dirasakan (perceived ease of use) dapat diartikan sebagai tingkat/ derajat sejauh 

mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi tidak memerlukan 

usaha khusus (Al-Momani & Noor, 2009). Sedangkan kegunaan yang dirasakan 

(perceived usefulness) merupakan tingkat/ derajat sejauh mana seseorang percaya 

bahwa dengan menggunakan suatu sistem atau teknologi akan membantu 

kinerjanya (Isaac, Abdullah, Ramayah, Mutahar, & Alrajawy, 2016). 

Adapun trust merupakan keyakinan pada diri seseorang bahwa pihak lain 

akan berperilaku bisa diandalkan, etis, dan sebagaimana semestinya, serta 

memenuhi komitmen dalam hubungan bisnis (Tu, Fang, & Lin, 2012). Menurut 

Amin, Rezaei, dan Abolghasemi (2014), ketiga faktor ini saling berkaitan dan dapat 

mempengaruhi user satisfaction (kepuasan pelanggan), yaitu pengguna aplikasi e-

commerce. Widjoyo, Rumambi dan Kunto (2013) mendefinisikan kepuasan 
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sebagai penilaian individu atas suatu hal mengenai apakah hal tersebut telah 

memenuhi kebutuhan dan ekspektasinya atau tidak.  

Latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas mendasari untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PERCEIVED EASE OF USE, 

PERCEIVED USEFULNESS, DAN TRUST TERHADAP ZALORA’S 

APLLICATION USER SATISFACTION”.  

 

1.2. Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka 

pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

x Apakah terdapat hubungan positif antara perceived ease of use dan perceived 

usefulness? 

x Apakah terdapat hubungan positif antara perceived ease of use dan user 

satisfaction? 

x Apakah terdapat hubungan positif antara perceived usefulness dan trust? 

x Apakah terdapat hubungan positif antara perceived usefulness dan user 

satisfaction? 

x Apakah terdapat hubungan positif antara trust dan user satisfaction? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah:  

x Untuk mengetahui hubungan antara perceived ease of use dan perceived 

usefulness. 

x Untuk mengetahui hubungan antara perceived ease of use dan user satisfaction. 

x Untuk mengetahui hubungan antara perceived usefulness dan trust. 
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x Untuk mengetahui hubungan antara perceived usefulness dan user satisfaction.  

x Untuk mengetahui hubungan antara trust dan user satisfaction. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, antara lain:  

x Manfaat Praktis: 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perusahaan Zaloran dalam melakukan pengambilan keputusan dan penetapan 

strategi perusahaan. Perusahaan lain yang sejenis, dapat menjadikan manfaat dalam 

melakukan pengambilan keputusan dan penetapan strategi perusahaan.  

Memperluas wawasan bagi pihak yang hendak mengembangkan usaha e-commerce 

marketplace nya.  

  

x Manfaat Akademis: 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi bagi para pembaca terkait perceived ease of use, perceived usefulness, 

trust, dan user satisfaction. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan 

menjadi sumber informasi bagi perusahaan terkait perceived ease of use, perceived 

usefulness, trust, dan user satisfaction. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang disajikan 

dalam lima bab dengan penguraian sebagai berikut: 

x BAB I: PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian. 
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x BAB II: TINJAUAN LITERATUR 

Bab ini teori dasar yang digunakan untuk mendukung penelitian, sehingga 

dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan penelitian serta pengujian 

hipotesis. Pada bab ini juga diuraikan hubungan antar variabel dan hipotesis serta 

model penelitian. 

 

x BAB III: METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian, meliputi 

paradigma dan metode penelitian, obyek penelitian, sumber dan teknik 

pengumpulan data, serta metode yang digunakan untuk melakukan analisis data dan 

pengujian hipotesis. 

 

x BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi hasil analisis data yang diperoleh melalui uji statistik terhadap 

variabel dari data-data yang telah dikumpulkan dari kuesioner, serta pembahasan 

dari hasil tersebut. 

 

x BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil dan pembahasan. Selain itu pada 

bab ini diuraikan keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


