
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Sebagai salah satu negara berkembang di dunia, Indonesia dituntut 

untuk melaksanakan pembangunan dan pertumbuhan yang cepat di segala 

aspek ekonomi dan kehidupan. Dengan kondisi tersebut, maka pemerintah 

memberikan kebebasan yang bertanggungjawab kepada masyarakat untuk 

membuka usaha baik individu maupun kelompok yang bersifat mencari 

laba guna mendapatkan kesejahteraan diri. 

Salah satu penerapan dari teknologi internet yang dapat digunakan  

untuk menunjang sistem penjualan dan promosi adalah e-commerce.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa penjual dengan adanya e-commerce akan 

mempermudah pemasaran produk yang dijual, dan dari sisi pembeli e-

commerce dapat memberikan informasi yang lengkap dan uptodate tentang 

produk yang akan dibelinya. 

Menurut Asosiasi Pengusaha Jasa Internet (APJI) bahwa total 

pengguna internet saat ini adalah 28% dari total penduduk 

Indonesia atau sekitar 71,2 juta, dan  telah menyumbang 1,3% 

PDB yang mencapai US$900 milliar. Kemudian menurut CEO 

Groupon, sekitar 24% dari seluruh penduduk di Indoneisa telah 

menggunakan Smartphone.  

 

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan pangsa pasar 

yang besar dalam hal pengguna internet. Oleh sebab itu penggunaan 

internet dalam media penjualan dan promosi sangat bermanfaat.  



 

 

Ada beberapa cara untuk dapat mempromosikan atau menarik 

perhatian dari pengakses (user) untuk melihat website tertentu: 

1. Mempromosikan website disitus-situs iklan gratis. 

2. Mendaftarkan URL website ke berbagai search  engine 

utama 

3. Mengadakan kerjasama dengan website lain yang sejenis 

untuk saling bertukar link. 

 

Tabel 1.1. Pemanfaatan E-commerce di Asia Tenggara 

 

Menurut tabel 1.1,  menunjukkan bahwa dibandingkan dengan 

negara-negara ASEAN yang lainnya, Indonesia memiliki prosentase yang 

sama dengan Vietnam. Perusahaan yang memiliki website terbatas 

perusahaan-perusahaan besar saja yang memiliki divisi IT sedangkan CV 

dan Firma masih jarang yang memanfaatkan teknologi e-commerce dan 

website.  

 Penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Vera Pujani dan Eri Besra 

(2009) dengan judul “Model Penggunaan Website E-Commerce di 

Indonesia: Analisa Kualitatif dan Kuantitatif ”, yang dilakukan di tiga 

Universitas yang ada di Indonesia yakni  Universitas Andalas (Padang), 

Universitas Mercu Buana (Jakarta) dan Universitas Mataram (Mataram). 

Penelitian tersebut menyatakan bahwa 

Dan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 



 

 

1. Kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan. 

2. Kualitas sistem berpengaruh positif terhadap manfaat. 

3. Kualitas informasi berpengaruh positif terhadap manfaat. 

4. Fitur berpengaruh positif terhadap manfaat. 

5. Penggunaan berpengaruh positif terhadap kepuasan. 

6. Tidak adanya pengaruh kualitas informasi terhadap kepuasan. 

7. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan. 

8. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap manfaat. 

9. Tidak adanya pengaruh fitur terhadap kepuasan. 

 

Beberapa tahun kemudian yaitu tepatnya tahun 2011, Vera Pujani 

dan Feby Azzura Dini melakukan penelitian yang diberi judul “Student 

Perspectives Toward the Quality of E-Commerce Website”. Penelitian ini 

dilakukan di Universitas Andalas, Padang. Korespondennya pun 

mahasiswa Universitas Andalas. Penelitian ini menghasilkan beberapa hal 

yang menyatakan bahwa: 

1. Kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap manfaat. 

2. Kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap manfaat. 

3. Terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap manfaat. 

Melihat hasil dari kedua penelitian terdahulu tersebut terlihat 

bahwa terjadi inkonsistensi hasil, maka dalam penelitian ini peneliti ingin 

melakukan penelitian kembali di Universitas Katolik Soegijapranata, 

khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis apakah terjadi perbedaan hasil 

dengan penelitian-penelitian terdahulu. 

Menurut Supranto (1997), menjelaskan bahwa 

Kepuasan pengguna adalah elemen yang sangat penting sebelum 

penggunaan produk atau jasa terhadap manfaat yang dirasakan. 

Manfaat yang dirasakan dan juga harapan memiliki pengaruh 

yang positif terhadap kepuasan pengguna. 

 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh kualitas dan fitur terhadap 

manfaat (usefulness) dan kepuasan pengguna website e-commerce di 



 

 

Universitas Katolik Soegijapranata dengan menggunakan teori dasar 

Technology Acceptance Model (TAM) yang mereplikasi penelitian milik 

Vera Pujani dan Eri Besra (2009) dengan judul “Model Penggunaan 

Website E-Commerce di Indonesia: Analisa Kualitatif dan Kuantitatif ”, 

namun dalam penelitian ini peneliti memodifikasi lokasi penelitiannya.  

Pada penelitian ini, teknologi yang akan diukur adalah manfaat 

(usefulness) dan kepuasan pengguna e-commerce. Alasan mengapa 

memilih Universitas Katolik Soegijapranata karena ini merupakan 

universitas peneliti dan juga mewakili kota semarang sebagai ibu kota 

propinsi jawa tengah. Dan alasan mengapa ditelitinya manfaat (usefulness) 

dan kepuasan pengguna adalah untuk mengetahui seberapa penting 

kualitas dan fitur website e-commerce membantu mempengaruhi pengguna 

dalam melakukan transaksi online. Atas dasar latar belakang diatas, maka 

judul penelitian ini adalah PENGARUH KUALITAS DAN FITUR 

TERHADAP MANFAAT DAN KEPUASAN PENGGUNA E-

COMMERCE. 



 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasaran uraian diatas maka permasalahan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut:  

a) Apakah variabel kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas 

pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap manfaat (usefulness) ? 

b) Apakah variabel fitur memiliki pengaruh positif terhadap manfaat 

(usefulness)? 

c) Apakah variabel kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas 

pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna ? 

d) Apakah variabel fitur memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan 

pengguna? 

e) Apakah manfaat (usefulness) e-commerce memiliki pengaruh positif 

terhadap kepuasan pengguna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui apakah variabel kualitas sistem, kualitas informasi, 

dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap manfaat 

(usefulness). 

b. Untuk mengetahui apakah variabel fitur memiliki pengaruh positif 

terhadap manfaat (usefulness). 

c. Untuk mengetahui apakah variabel kualitas sistem, kualitas informasi, 

dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan 

pengguna. 

d. Untuk mengetahui apakah variabel fitur memiliki pengaruh positif 

terhadap kepuasan pengguna. 

e. Untuk mengetahui apakah manfaat (usefulness) e-commerce memiliki 

pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

   Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Pelaku Bisnis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat dijadikan sumber pemikiran atau referensi 

untuk perkembangan ilmu pengetahuan tentang e-commerce. 

1.5. KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, 

yaitu: 

BAB 1: merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dll. 

BAB 2: merupakan tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang 

menjelaskan berbagai teori, konsep, dll. 

BAB 3: merupakan metode penelitian yang berisi tentang obyek dan lokasi 

penelitian, sampel, definisi operasional dan pengukuran variabel, 

dll. 

BAB 4: merupakan hasil dan analisis data. 

BAB 5: merupakan bab yang terakhir berisi kesimpulan, saran, dan 

keterbatasan. 

 

 


