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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat 

di dunia yaitu 257.515.916 penduduk (worldometer.com, 2018), dan juga 

menempati posisi sebagai negara dengan penggunaan internet tertinggi keenam di 

dunia. Tercatat ada 132.700.000 pengguna internet di Indonesia (wearesocial.co, 

2018). Melihat tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia mengakibatkan 

adanya beberapa perubahan dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Salah satu 

bentuk perubahan dalam konteks ekonomi yang nampak yaitu maraknya aktivitas 

belanja online. Adanya perubahan dunia bisnis dari  offline menjadi online. 

Peningkatan jumlah pembeli online yang terus meningkat menjadi salah satu bukti 

adanya perubahan perilaku belanja masyarakat Indonesia. 

Gambar 1.1 Jumlah pembeli online di Indonesia 

Sumber: leddo.id (2017) 
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Pada tabel di atas nampak peningkatan jumlah pembeli online di Indonesia 

yang melonjak tinggi dari angka 8.700.000 di tahun 2016 menjadi 24.730.000 di 

tahun 2017. Peningkatan tersebut menjadi bukti nyata bahwa ada pergeseran 

perilaku dari masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat 

Indonesia lebih menyukai membeli barang-barang melalui online daripada offline. 

Jika di zaman dahulu seseorang ingin membeli pakaian, orang tersebut akan menuju 

pusat perbelanjaan untuk membeli pakaian, tetapi sekarang ini bisa memesan 

pakaian melalui website atau aplikasi. 

Hal diatas menjadi bukti nyata adanya perubahan pola belanja dari 

masyarakat Indonesia. Menurut Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), perkembangan belanja online 

membuat masyarakat menjadi lebih praktis, mudah, serta cepat dalam membeli 

sebuah barang tanpa perlu menghadapi kemacetan (beritasatu, 2017). Aktivitas 

belanja online dapat dilakukan melalui website maupun aplikasi yang dapat dibuka 

melalui smartphone. Dewasa ini, sebagian besar masyarakat telah memiliki 

smartphone untuk berselancar di dunia internet serta bersosialisasi di social media. 

Dengan adanya website serta aplikasi belanja online sangat membantu masyarakat 

Indonesia yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi, dengan hanya 

menggunakan smartphone segala sesuatu yang dibutuhkan dapat terpenuhi.  

Salah satu faktor utama adanya peningkatan penjualan online adalah waktu, 

melihat bahwa Jakarta menempati posisi ketiga sebagai kota termacet di dunia dan 

rata-rata penduduk di Jakarta menghabiskan waktu 400 jam  di perjalanan setiap 

tahunnya (Jakarta Post, 2015). Dapat dikatakan bahwa penduduk Jakarta lebih 
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diuntungkan dengan melakukan pembelanjaan online daripada belanja di pusat 

perbelanjaan. Jika seseorang membeli barang dengan metode online, itu sangat 

menghemat waktu serta biaya. Ketika konsumen membeli barang via online, 

konsumen hanya tinggal menunggu barang sampai ke alamat yang dituju. Berbagai 

pilihan jasa pengiriman pun telah disediakan, bisa menggunakan perusahaan 

ekspedisi atau menggunakan ojek online, yang dapat mengirimkan barang secara 

cepat dan langsung dengan jarak maksimum yaitu 25 km.  

Faktor lain yang mendukung peningkatan penjualan online adalah promo 

yang menarik. Menurut survey yang telah dilakukan oleh aplikasi belanja shopback 

terhadap lebih dari 1.000 responden di Indonesia. Terdapat 70,2% responden 

mengakui bahwa dengan adanya toko online sangat mempengaruhi perilaku 

belanja, di mana mereka lebih sering melakukan belanja online dibanding offline 

dikarenakan banyak promo yang ditawarkan oleh toko online, promo yang 

ditawarkan pun promo besar-besaran yaitu diskon hingga 50%. Ada beberapa 

responden yang mengakui pernah memasuki toko offline tetapi membeli baju 

tersebut dari online karena di online bisa mendapatkan harga yang lebih murah dan 

memiliki promo yang menarik (nextgren , 2018). 

Berbagai platform digital yang disediakan untuk masyarakat melakukan 

transaksi, contohnya adalah Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Berbagai  platform 

digital tersebut disediakan untuk semakin memudahkan konsumen dalam 

melakukan pembelian online, terdapat berbagai macam pilihan aplikasi maupun 

barang yang diinginkan. Jika pengusaha ritel tidak mengikuti perkembangan zaman 

ini maka usaha nya akan terancam tutup, seperti yang diprekdisikan oleh Asosiasi 
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Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) pada tahun 2017 akan ada lebih dari 50 

usaha ritel yang akan tutup jika tidak mengubah format bisnis dan menyesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat saat ini (detik, 2017). 

PT Matahari Department Store Tbk sebagai salah satu pengusaha ritel yang 

telah ada di Indonesia selama 60 tahun, pada tahun 2016 PT Matahari Department 

Store Tbk meluncurkan website serta aplikasi. Dengan peluncuran website serta 

aplikasi dari PT Matahari Department Store Tbk mengikuti perkembangan zaman 

yaitu dengan mengembangkan usaha nya ke dunia online. PT Matahari Department 

Store Tbk telah dikenal memiliki banyak gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Memperkenalkan website bukan lah hal yang mudah, karena image yang telah 

terbentuk di mata masyarakat jika mendengar nama dari PT Matahari Department 

Store Tbk tentu akan mengira bahwa yang dimaksud adalah department store.  

Pengenalan bisnis online pun menjadi tantangan baru bagi PT Matahari 

Department Store Tbk. Karena kunci dari berjalan nya suatu usaha online adalah 

kepercayaan dari konsumen. Efektivitas waktu serta biaya juga menjadi salah satu 

pertimbangan konsumen untuk membeli barang dari online. Promo menarik serta 

diskon besar-besaran pun menjadi faktor lain untuk menarik masyarakat menjadi 

konsumen.  

PT Matahari Department Store Tbk yang selama 60 tahun berada di dunia 

pakaian dan mode yang tentunya akan tetap menerima tantangan-tantangan baru di 

dalam inovasi bisnis yang ada. Di tahun 2015 PT Matahari Department Store Tbk 

memulai memasuki dunia online dan di tahun 2016 mulai meluncurkan aplikasi. 
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Ada nya peralihan dari bisnis offline menjadi bisnis online tentu akan 

mempengaruhi etos kerja dari karyawan. Ada nya etika kerja sangatlah diperlukan 

untuk menjadi acuan dari setiap pekerja untuk menciptakan kepercayaan dari 

konsumen. 

Untuk bisa fokus dalam membangun kepercayaan dari konsumen nya, PT 

Matahari Department Store Tbk tidak terlepas dari nilai serta visi misi perusahaan. 

Dengan ada nya visi dan misi perusahaan yang dianut oleh setiap pekerja nya 

diharap dapat membangun budaya organisasi yang telah ada serta telah sesuai 

dengan semangat Matahari. Nilai-nilai yang dianut oleh pekerja PT Matahari 

Department Store Tbk diharapkan dapat membangun budaya organisasi yang baik 

dan terjalin interaksi yang baik. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Banyak industri ritel yang goyah akibat adanya perubahan pola belanja 

masyarakat dari offline ke online. Berbagai macam industri ritel offline terpaksa 

tutup akibat terjadinya perubahan pola belanja masyarakat Indonesia. Contohnya 

adalah Debenhams, Lotus, dan Disc Tarra.  

Salah satu industri ritel yang masih bertahan saat ini adalah PT Matahari 

Department Store Tbk yang memulai bisnis nya 60 tahun lalu sebagai sebuah bisnis 

offline. PT Matahari Department Store berhasil membuktikan eksistensi nya yang 

tetap ada di zaman modern ini, PT Matahari Department Store terus mengikuti 

perkembangan zaman dengan mengikuti bisnis online. Website serta aplikasi yang 

disediakan semakin memudahkan konsumen nya untuk membeli barang via online. 



6 
 

Menurut Robins & Coulter Budaya organisasi merupakan fondasi penting 

dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Budaya organisasi merupakan nilai, 

prinsip, tradisi, dan sikap yang mempengaruhi cara bertindak dari anggota 

organisasi (2012, h.51). Dapat dilihat bahwa budaya organisasi adalah sebuah nilai 

yang dianut oleh anggota organisasi nya, tindakan serta perilaku anggota organisasi 

akan mempengaruhi citra sebuah perusahaan. Setiap organisasi tentu memiliki 

budaya organisasi yang berbeda antara satu sama lain. 

 Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti 

ingin mengidentifikasi masalah mengenai budaya organisasi yang mempengaruhi 

etika kerja dari karyawan PT Matahari Department Store Tbk. Dengan adanya 

perubahan bisnis dari offline menjadi online tentu akan ada nya perubahan etika 

kerja dari pekerja. Jika di perusahaan online sistem kerja nya lebih dinamis dan 

diharuskan bekerja dengan cepat untuk selalu update. Setiap anggota dari PT 

Matahari Department Store Tbk diarahkan untuk selalu menjunjung tinggi nilai 

serta visi dan misi dari perusahaan. 

 Dikarenakan setiap organisasi memiliki budaya organisasi yang berbeda-

beda maka hal ini ingin dilihat oleh peneliti bagaimana sosialisasi nilai budaya 

perusahaan dalam membentuk work ethics divisi e-commerce PT Matahari 

Department Store Tbk. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah yang telah dijelaskan, 

maka yang menjadi fokus penelitian adalah “Bagaimana sosialisasi nilai budaya 
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perusahaan dalam membentuk work ethics divisi e-commerce PT Matahari 

Department Store Tbk?” 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sosialisasi 

nilai budaya perusahaan dalam membentuk work ethics divisi e-commerce PT 

Matahari Department Store Tbk. 

1.5 Kegunaan penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat membantu hal-hal dari beberapa aspek yaitu: 

1.5.1 Kegunaan Akademis 

Sebagai bahan acuan untuk penelitian yang akan dilakukan 

selanjutnya dan sebagai informasi tambahan untuk berbagai pihak 

khusus nya peneliti, dosen, dan mahasiswa. 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk dapat meninjau 

kembali budaya organisasi yang ada di dalam sebuah organisasi. 

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan pengetahuan dan 

pemahaman kepada masyarakat luas mengenai budaya organisasi. 

1.6 Sistematika Penelitian 

 Untuk mempermudah penulisan dari penelitian ini, maka penelitian ini akan 

dibagi kedalam 6 BAB yaitu: 
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1. PENDAHULUAN: dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar 

belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian. 

2. OBJEK PENELITIAN: pada bab ini akan dijelaskan secara lebih 

mendalam mengenai objek penelitian dari perusahaan yang akan diteliti. 

3. TINJAUAN PUSTAKA: pada bab ini akan menjelaskan mengenai teori-

teori yang berkaitan dengan penelitian ini. 

4.METODOLOGI PENELITIAN: bab ini menjelaskan mengenai 

metodologi yang digunakan dalam penelitian agar penelitian ini dapat 

berjalan dengan baik dan benar. 

5. HASIL DAN PEMBAHASAN: hasil dari penelitian akan dijelaskan di 

dalam bab ini, hasil yang dijelaskan mencakup hasil penelitian maupun hasil 

wawancara. 

6. KESIMPULAN DAN SARAN: bab ini akan menjelaskan mengenai 

kesimpulan yang menjawab rumusah masalah, selain itu juga akan 

diberikan saran kepada pihak-pihak tertentu. 

 

 

 

 


