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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan teknologi informasi membawa perubahan pada 

perilaku masyarakat, khususnya dengan kehadiran internet yang dinilai sebagai 

kebutuhan masyarakat saat ini selain kebutuhan pangan, sandang, dan papan. 

Dilansir dari Databoks (2019), jumlah pengguna internet di Indonesia mengalami 

peningkatan secara konsisten setiap tahunnya. Gambar 1.1 menunjukkan 

pertumbuhan pengguna internet di Indonesia dari tahun 1998 sampai dengan 2018. 

 

 

 
Gambar 1.1 Pengguna Internet di Indonesia Tahun 1998-2018 

Sumber: Databoks (2019) 

 

 

Dari Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa dalam dua dekade terakhir, pengguna 

internet di Indonesia terus mengalami peningkatan secara konsisten setiap 
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tahunnya. Dua puluh tahun yang lalu, pengguna internet di Indonesia belum 

mencapai 20.000.000 jiwa, atau kurang lebih hanya 500.000 jiwa (Databoks, 2019). 

Sedangkan, pada tahun 2018, jumlah pengguna internet di Indonesia hampir 

menyentuh 180.000.000 jiwa.  

Dengan kata lain, jumlah pertumbuhan pengguna internet di Indonesia 

melonjak lebih kurang 360 persen dalam dua puluh tahun terakhir. Hal ini sejalan 

dengan  data yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(APJII) mengenai penetrasi pengguna internet Indonesia tahun 2018 yang 

ditunjukkan pada Gambar 1.2 berikut. 

 

 
Gambar 1.2 Infografis Penetrasi Pengguna Internet Indonesia Tahun 2018 

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2019) 

 

 

 

Dari data yang ditunjukkan oleh infografis pada Gambar 1.2 di atas, 

diketahui bahwa jumlah pengguna internet pada tahun 2018 mencapai 171.177.000 

jiwa. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 10,12% atau setara dengan 
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27.917.000 jiwa dari tahun sebelumnya (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia, 2019). Lebih lanjut, penetrasi pengguna internet di tanah air meningkat 

menjadi 64,8% dari total penduduk yang mencapai 264.162.000 jiwa.  

Tinggi dan cepatnya penetrasi internet di Indonesia juga mempengaruhi 

perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi, transaksi jual beli bukan lagi hanya 

dilakukan melalui tatap muka melainkan juga melalui internet. Electronic 

commerce atau biasa disingkat sebagai e-commerce telah menjadi salah satu saluran 

penting dalam melakukan transaksi jual beli. Lebih lanjut, e-commerce merupakan 

segala aspek bisnis dan proses pasar yang diadakan melalui internet (Nurunnisha & 

Dalimunthe, 2018).  

Fenomena ini tentu membawa peluang bisnis baru bagi beberapa pihak 

untuk meraup keuntungan, yang kemudian membuat toko online sebagai bagian 

dari e-commerce. Perkembangan e-commerce di Indonesia sendiri merupakan yang 

tercepat di dunia, berdasarkan riset yang dilakukan oleh lembaga riset asal Inggris 

Merchant Machine (Kata Data, 2019). Gambar 1.3 menunjukkan sepuluh negara 

dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. 
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Gambar 1.3 Negara dengan Pertumbuhan E-Commerce Tercepat di Dunia 

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2019) 

 

 

Dari Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa Indonesia menduduki peringkat 

pertama sebagai negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia dengan 

angka pertumbuhan 78%, disusul Meksiko dengan 59%, Filipina dengan 51%, 

kemudian Kolombia, dan Uni Emirat Arab (Kata Data, 2019).  

Adapun rata-rata uang yang dibelanjakan masyarakat Indonesia per 

bulannya di situs belanja daring mencapai US$ 228 per orang atau sekitar Rp 3,19 

juta per orang (Kata Data, 2019). Berdasarkan prediksi McKinsey, pertumbuhan e-

commerce Indonesia akan delapan kali lipat, dari total pembelanjaan online sebesar 

8 miliar dollar AS (Rp116 triliun) di 2017 menjadi 65 miliar dollar AS (Rp941 

triliun) pada 2020 (Elogistik, 2019). Lebih lanjut, McKinsey juga memprediksi 

bahwa penetrasi belanja online masyarakat Indonesia juga akan meningkat menjadi 

83 persen dari total pengguna internet pada tahun 2020 (Elogistik, 2019). 
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Salah satu jenis e-commerce yang saat ini ini berkembang pesat di Indonesia 

adalah e-commerce jenis marketplace. Adapun marketplace merupakan  sebuah  

wadah  pemasaran  produk  secara elektronik  yang  mempertemukan  banyak  

penjual  dan pembeli untuk saling bertransaksi (Apriadi & Saputra, 2017). Contoh 

e-commerce yang ada di Indonesia antara lain adalah Tokopedia, Shopee, 

BukaLapak, dan masih banyak lagi.  

Sebagai saluran transaksi jual beli yang masih tergolong baru, e-commerce 

memang mengandung lebih banyak ketidakpastian dan risiko dari segi anonimitas, 

minimnya kontrol, dan potensi penipuan apabila dibandingkan dengan transaksi 

yang dilakukan secara konvensional atau tatap muka (Alwafi & Magnad, 2016).  

Menurut Alwafi dan Magnadi (2016), salah satu masalah dalam penjualan online 

di Indonesia adalah sulitnya membangun kepercayaan pembeli. Lebih lanjut, para 

konsumen yang membeli melalui internet dihadapkan pada permasalahan dimana 

pembeli sendiri tidak bisa mengontrol secara pasti pemenuhan harapannya ketika 

ia melakukan pembelian melalui internet karena tidak dapat melihat secara 

langsung barang yang akan dibelinya maupun bertemu langsung dengan penjual 

yang menawarkan produk (Alwafi & Magnad, 2016). Oleh karena itu kepercayaan 

yang dirasakan oleh pembeli yang melakukan pembelian secara online menjadi 

faktor penting untuk diperhatikan.  

Salah satu faktor penting lainnya yang dapat mempengaruhi pembelian 

secara online selanjutnya adalah faktor kemudahan yang dirasakan (perceived ease 

of use). Menurut Davis (1989, dalam Juniwati, 2014) kemudahan yang dirasakan 

(perceived ease of use) memiliki pengaruh yang kuat pada niat individu dalam 
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menerima dan/atau menggunakan suatu teknologi. Apabila suatu teknologi 

dianggap mudah oleh seseorang untuk digunakan maka orang tersebut akan 

menggunakannya sebagai suatu alternatif baru (Davis, 1989, dalam Juniwati, 

2014).  

Faktor yang tidak kalah penting adalah kegunaan yang dirasakan (perceived 

usefulness), dimana apabila individu merasa bahwa dengan menggunakan suatu 

teknologi akan berguna bagi dirinya maka individu tersebut cenderung akan 

menggunakannya (Oentario, Harianto, & Irawati, 2017). Sebaliknya jika individu 

beranggapan bahwa media tersebut kurang berguna maka dia cenderung tidak akan 

menggunakannya (Oentario, Harianto, & Irawati, 2017). Kedua faktor tersebut, 

yakni perceived ease of use dan perceived usefulness, dapat mempengaruhi 

kepercayaan pengguna, yang kemudian mempengaruhi niat penggunaan 

(Chinomona, 2019).  

Iprice (2019) merilis peta e-commerce Indonesia yang mengurutkan pemain 

besar e-commerce berdasarkan rata-rata pengunjung website di setiap kuartal, 

ranking aplikasi, pengikut media sosial dan jumlah karyawan. Gambar 1.4 

menunjukkan lima besar e-commerce terbesar di Indonesia per Juli 2019.  

 

 

Gambar 1.4 E-Commerce Terbesar di Indonesia per Juli 2019 

Sumber: Iprice (2019) 
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Dapat dilihat pada Gambar 1.4 bahwa saat ini Tokopedia menduduki 

peringkat pertama e-commerce Indonesia dengan pengunjung web bulanan 

mencapai 140.414.500 kunjungan (Iprice, 2019). Lebih lanjut, posisi kedua dan 

ketiga ditempati oleh Shopee dan Bukalapak dengan 90.705.300 dan 89.765.800 

kunjungan. Sedangkan Lazada dan Blibli menyusul di posisi keempat dan kelima 

dengan jumlah kunjungan 49.620.200 dan 38.453.000.  

Namun bila dilihat dari jumlah pengikut pada media sosial perusahaan, 

Tokopedia masih kalah populer dibanding e-commerce yang peringkatnya lebih 

rendah dalam hal jumlah pengunjung. Dari lima perusahaan e-commerce terbesar 

di Indonesia, Blibli memiliki jumlah pengikut Twitter terbanyak yaitu sejumlah 

485.030 pengikut, Shopee memiliki jumlah pengikut Instargram terbanyak yaitu 

2.616.800 pengikut, dan Lazada memiliki jumlah pengikut Facebook terbanyak 

yaitu 28.413.580 pengikut. Sedangkan Tokopedia menduduki peringkat ketiga 

dengan jumlah pengikut sebanyak 205.070 di Twitter, peringkat ketiga dengan 

jumlah pengikur sebanyak 1.263.800 di Instagram, dan peringkat keempat jumlah 

pengikut di Facebook dengan 6.135.250 pengikut. 

Tokopedia mencatat bahwa sepanjang Mei 2019, nilai total transaksi yang 

dilakukan di Tokopedia mencapai 1,3 miliar dollar Amerika Serikat atau setara 

dengan 18 triliun rupiah, dimana nilai ini lebih besar dari akumulasi nilai transaksi 

6 tahun awal Tokopedia berdiri (CNN Indonesia, 2019). Lebih lanjut, transaksi ini 

berasal dari 97% kecamatan di Indonesia dan melibatkan 5,9 juta penjual dari 

seluruh pelosok Indonesia (Ekonomi Bisnis, 2019). Gambar 1.5 menunjukkan nilai 
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transaksi dan proyeksi transaksi Tokopedia dan e-commerce lainnya dari 2014 

hingga 2023. 

 

Gambar 1.5 Nilai Transaksi Tokopedia, Bukalapak dan Shopee 2014-2023 

Sumber: Databoks (2019) 

 

Dilansir dari Databoks (2019), menurut laporan E-Warungs: Indonesia's 

New Digital Battleground yang dirilis CLSA, menunjukkan Tokopedia sebagai e-

commerce dengan nilai transaksi terbesar di Indonesia. Adapun Tokopedia 

memimpin nilai transaksi tertinggi sejak 2014 dan diprediksi masih akan terus 

bertahan hingga 2023. Pada 2018, nilai transaksi Tokopedia tercatat sebesar US$ 

5,9 miliar. Platform consumer to consumer (C2) menjadi bisnis andalan tokopedia 

dengan nilai transaksi US$ 5,6 miliar, sedangkan business to consumer (B2C) 

hanya sebesar US$ 148 juta. CLSA memproyeksikan pada 2023 nilai transaksi 

tokopedia mencapai US$ 37,45 miliar. 
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Dilansir dari CNBC Indonesia, saat ini pangsa pasar Tokopedia di Indonesia 

mulai digerogoti oleh Shopee dan e-commerce lainnya (CNBC Indonesia, 2019). 

Data terbaru menunjukkan bahwa Tokopedia memang masih menduduki peringkat 

pertama penguasa pangsa pasar e-commerce di Indonesia dengan kunjungan 

bulanan desktop mencapai 65.95 juta kali. Dengan jumlah kunjungan tersebut, 

Tokopedia saat ini menguasai 25 persen pangsa pasar di Indonesia. Meski 

memimpin pasar, dominasi Tokopedia pada kuarter ini menurun 4 persen dibanding 

pencapaian pada kuarter sebelumnya, yaitu 29 persen pasar. Oleh karena itu, 

Tokopedia dipilih sebagai obyek pada penelitian ini. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Chinomona (2013) yang berjudul “The Influence of Perceived Ease of Use and 

Perceived Usefulness on Trust and Intention to Use Mobile Social Software.” Latar 

belakang di atas mendasari dilakukannya penelitian ini dengan mengambil judul 

“Pengaruh Perceived Ease of Use dan Perceived Usefulness terhadap Kepercayaan 

dan Niat Penggunaan Ulang Aplikasi Tokopedia”  

 

1.2. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah  kegunaan yang dirasakan (perceived usefulness) berpengaruh 

positif terhadap kepercayaan terhadap aplikasi Tokopedia? 

2. Apakah  kegunaan yang dirasakan (perceived usefulness) berpengaruh 

positif terhadap niat penggunaan aplikasi Tokopedia? 
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3. Apakah  kemudahan penggunaan yang dirasakan (perceived ease of use) 

berpengaruh positif terhadap kepercayaan terhadap aplikasi Tokopedia? 

4. Apakah  kemudahan penggunaan yang dirasakan (perceived ease of use) 

berpengaruh positif terhadap niat penggunaan aplikasi Tokopedia? 

5. Apakah  kepercayaan terhadap aplikasi berpengaruh positif terhadap niat 

penggunaan aplikasi Tokopedia? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui apakah kegunaan yang dirasakan (perceived usefulness) 

berpengaruh positif terhadap kepercayaan terhadap aplikasi Tokopedia. 

2. Untuk mengetahui apakah kegunaan yang dirasakan (perceived usefulness) 

berpengaruh positif terhadap niat penggunaan ulang aplikasi Tokopedia. 

3. Untuk mengetahui apakah kemudahan penggunaan yang dirasakan 

(perceived ease of use) berpengaruh positif terhadap kepercayaan terhadap 

aplikasi Tokopedia. 

4. Untuk mengetahui apakah kemudahan penggunaan yang dirasakan 

(perceived ease of use) berpengaruh positif terhadap niat penggunaan ulang 

aplikasi Tokopedia. 

5. Untuk mengetahui apakah kepercayaan berpengaruh positif terhadap niat 

penggunaan ulang aplikasi Tokopedia. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para pembaca baik 

bagi praktisi maupun akademisi, sebagai berikut:  

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi para 

praktisi bisnis khususnya perusahaan e-commerce seperti Tokopedia dalam 

memastikan kemudahan dan manfaat yang dirasakan pelanggan dalam 

menggunakan aplikasi (perceived ease of use dan perceived usefulness),  

kepercayaan pelanggan (perceived trust), dan niat serta tindakan pelanggan 

untuk menggunakan aplikasi. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai sumber 

informasi bagi para pembaca mengenai perceived ease of use, perceived 

usefulness, perceived trust, dan niat serta tindakan penggunaan aplikasi. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun secara sistematis dengan sistematika penulisan yang 

terdiri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut: 

 
 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab Pendahuluan menguraikan latar belakang yang menjadi dasar 

penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  : TINJAUAN LITERATUR 

Bab Tinjauan Literatur menguraikan teori mengenai variabel yang 

dianalisis dalam penelitian ini, serta hubungan antar variabel yang 

mendasari terbentuknya hipotesis dan model yang digunakan 

dalam penelitian. 

 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada Metodologi Penelitian menguraikan metode yang digunakan 

dalam melakukan penelitian. Adapun pada bab ini diuraikan 

paradigma dan desain penelitian, sumber data yang dikumpulkan, 

teknik pengumpulan data, teknik sampling yang digunakan, serta 

metode analisis data. 

 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Bab Hasil dan Pembahasan menguraikan hasil analisis dari data-

data penelitian yang telah dikumpulkan serta pembahasan dari 

hasil analisis tersebut. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab Kesimpulan dan Saran menguraikan kesimpulan dari 

pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Pada bab 

ini juga diuraikan hal-hal yang menjadi keterbatasan penelitian 

serta saran-saran bagi penelitian selanjutnya. 

 

  


