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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Pada saat ini, perkembangan teknologi di dunia bisnis semakin 

maju, hal ini dibuktikan dengan maraknya bisnis online (e-commerce). Menurut 

Shely Cashman (2007 : 83) dalam Gata dan Putra (2015) E-commerce atau 

kependekan dari electronic commerce (perdagangan secara elektronik), 

merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti 

internet. Siapapun yang dapat mengakses komputer, memiliki sambungan ke 

internet, dan memiliki cara untuk membayar barang-barang atau jasa yang mereka 

beli, dapat berpartisipasi dalam e-commerce. Bisnis online saat ini banyak di 

jalankan di berbagai macam media sosial seperti melalui aplikasi Instagram, 

Facebook, Line, BBM dan beragam website yang dikhususkan untuk transaksi 

jual beli misalnya tokopedia, olx,  bukalapak dan sebagainya.  

  Dengan adanya bisnis online yang membawa berbagai keunggulan 

dibandingkan dengan transaksi dengan cara tradisional, semakin banyak 

masyarakat yang beralih untuk belanja secara online. Akan tetapi, juga tidak 

jarang masyarakat yang masih menggunakan cara tradisional yaitu adanya 

interaksi antara penjual dengan pembeli secara langsung untuk melakukan sebuah 

transaksi jual beli. 

  Banyak faktor yang bisa mempengaruhi masyarakat untuk 

menggunakan layanan online shopping. Salah satunya adalah faktor budaya. 
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Menurut Hofstede (2011 : 3) budaya di definisikan sebagai berikut : " Culture is 

the collective programming of the mind that distinguishes the members of one 

group or category of people from others". Pernyataan tersebut dapat diartikan 

bahwa budaya merupakan suatu pemrograman kolektif dari pikiran yang 

membedakan anggota suatu kelompok atau kategori seseorang dari yang lainnya. 

  Hofstede menganalisis budaya ke dalam enam dimensi (Hofstede, 

2011) antara lain Power Distance, Uncertainty Avoidance, Individualism versus 

Collectivism, Masculinity versus Femininity, Long Term versus Short Term 

Orientation, dan Indulgence versus Restraint. Dimensi budaya Hofstede ini 

mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Dimensi budaya Power Distance  

mengenai pandangan yang dimiliki seseorang dengan jarak kekuasaan yang 

berbeda-beda atau bisa dikatakan sebagai ketidaksetaraan kelas sosial setiap 

individu di dalam masyarakat. Uncertainty Avoidance merupakan bentuk 

kegelisahan dan kekhawatiran setiap individu masyarakat terhadap suatu 

ketidakpastian dan ambiguitas yang akan mereka hadapi di masa yang akan 

datang. Individualism versus Collectivism yaitu dimana orang yang memiliki 

karakter Individualism akan cenderung untuk lebih mengutamakan dirinya sendiri 

dan keluarganya, sedangkan Collectivism akan lebih mengutamakan relasi dengan 

kelompok atau suatu organisasi tertentu di dalam masyarakat. Masculinity versus 

Femininity terlepas dari perilaku yang didasari oleh perbedaan gender atau jenis 

kelamin, Masculinity memiliki karakteristik dari individu yang lebih kompetitif 

dan objektif, memiliki daya saing, memiliki ketegasan, ambisi, mengutamakan 

kekuasaan, dan terfokus dengan kesuksesan materialnya, sedangkan Femininity 
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mengutamakan relasi dengan orang lain dan kualitas hidup serta menekankan 

kepada kesederhanaan dan kepedulian. Long Term versus Short Term Orientation, 

dimana karakteristik dari Long Term Orientation adalah individu yang 

memikirkan masa depan dan berorientasi kepada ketekunan, tabungan, dan 

kapasitas adaptasi terhadap situasi yang selalu berubah-ubah, sedangkan Short 

Term Orientation akan lebih berorientasi kepada tradisi dan memenuhi kewajiban 

sosial. Dimensi budaya yang terakhir yaitu Indulgence versus Restraint, dimana 

Indulgence berorientasi pada kesenangan, kebebasan, dan menikmati hidup, 

sedangkan Restraint berorientasi pada individu yang tidak merasa bebas dan 

terkekang dengan aturan-aturan atau norma yang ada disekitarnya, adat istiadat, 

dan agama. 

  Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Surjana 

(2015), penelitian ini menguji beberapa dimensi budaya yang dikemukakan oleh 

Hofstede terhadap intensi penggunaan e-commerce dengan variabel intervening 

Perceived of Usefullness dan Perceived Ease of Use, yaitu antara lain dimensi 

budaya Power Distance, Uncertainty Avoidance dan Individualism. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan sample (obyek penelitian) yaitu mahasiswa 

Unika Soegijapranata yang memiliki karakteristik suku Tionghoa, Jawa dan Papua 

yang mengggunakan e-commerce dengan jumlah sample sebanyak 100 orang. 

Hasil dari Penelitian ini adalah adanya pengaruh dimensi budaya Power Distance 

dan Individualism terhadap Perceived of Usefullness dan Perceived Ease of Use. 

Dimensi budaya Uncertainty Avoidance terhadap Perceived of Usefullness juga 
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memiliki pengaruh, sedangkan Uncertainty avoidance terhadap Perceived Ease of 

Use di tolak (tidak berpengaruh).  

  Penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Bohn (2005), 

penelitian ini menguji beberapa variabel dari dimensi budaya Hofstede yaitu 

Power Distance Index (PDI), Individualism (IDV), Uncertainty Avoidance Index 

(UAI), Masculinity - Femininity (MAS) dan Long Term Orientation (LTO) 

berpengaruh terhadap intensi penggunaan e-commerce. Penelitian ini dilakukan 

dengan mengambil sample dari 126 partisipan mahasiswa internasional di 

University of Twente Netherlands. Hasil dari penelitian tersebut yaitu adanya 

pengaruh dimensi budaya Power Distance Index (PDI), Individualism (IDV), 

Uncertainty Avoidance Index (UAI) terhadap intensi  penggunaan e-commerce, 

sedangkan Masculinity - Femininity (MAS) dan Long Term Orientation (LTO) 

tidak berpengaruh terhadap intensi penggunaan e-commerce. 

  Berdasarkan penelitian sebelumnya Surjana (2015) meneliti tiga 

dari enam dimensi budaya yang telah dikemukakan oleh Hofstede yaitu dimensi 

Power Distance Index, Uncertainty Avoidance Index, dan Individualism. 

Sedangkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Bohn (2005) meneliti 

lima dari enam dari teori dimensi budaya Hofstede yaitu Power Distance Index 

(PDI), Uncertainty Avoidance Index (UAI), Individualism (IDV), Masculinity - 

Femininity (MAS) dan Long Term Orientation (LTO). Maka dari penelitian yang 

telah dilakukan oleh Surjana (2015) dan Bohn (2005), penulis akan 

mengembangkan dari penelitian yang telah dilakukan tersebut dengan 

menambahkan beberapa variabel yang belum di teliti dari teori dimensi budaya 
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Hofstede yaitu terdiri dari dimensi budaya : Masculinity versus Femininity, Long 

Term versus Short Term Orientation, dan Indulgence versus Restraint.  

  Alasan penulis meneliti ketiga variabel tersebut dari dimensi 

budaya Hofstede adalah pertama, dimensi Masculinity versus Femininity, dimensi 

Masculinity sendiri cenderung kepada individu yang objektif dan  kompetitif, 

sedangkan Femininity cenderung kepada individu yang lebih mengutamakan 

relasi (hubungan) dengan orang lain, maka individu yang memiliki sifat 

Femininity akan cenderung tidak ingin menggunakan layanan online shopping 

dibandingkan dengan individu yang memiliki sifat Masculinity. Kedua, dimensi 

budaya Long Term versus Short Term Orientation, dimensi Long Term 

Orientation ini dominan kepada setiap individu yang bisa beradaptasi dengan 

tradisi yang selalu berubah dan tergantung pada keadaan sekitarnya, sedangkan 

Short Term Orientation lebih kepada individu yang tidak mengikuti 

perkembangan zaman, maka individu yang memiliki karakteristik Long Term 

Orientation akan cenderung menggunakan layanan online shopping dibandingkan 

individu yang memiliki karakteristik Short Term Orientation. Ketiga, dimensi 

budaya Indulgence versus Restraint, dimensi ini mendeskripsikan perilaku 

hedonis dari setiap manusia. Individu yang memiliki sifat Restraint tidak memiliki 

rasa bebas dan akan cenderung terikat kepada aturan, adat istiadat, dan agama, 

sedangkan individu yang memiliki sifat Indulgence akan cenderung memiliki 

kebebasan untuk mengekspresikan hasrat dan perasaan terkait dengan kesenangan, 

hubungan relasi dengan sesama, berbelanja, konsumsi dan pemanfaatan waktu 

luang, maka individu yang memiliki sifat Indulgence akan cenderung 
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menggunakan layanan online shopping dibandingkan dengan individu yang 

memiliki karakteristik Restraint. Dan alasan penulis meneliti ketiga variabel 

tersebut dengan menghubungkan langsung kepada penggunaan layanan online 

shopping, dikarenakan penulis ingin mengetahui dan menganalisis faktor budaya 

apa saja yang bisa mempengaruhi seseorang dalam berbelanja secara online yang 

saat ini sedang berkembang pesat khususnya pada lingkup mahasiswa Unika 

Soegijapranata dimana menurut pengamatan penulis banyak teman-teman penulis 

saat ini yang berjualan dan juga berbelanja secara online dengan berbagai manfaat 

dan keuntungan yang diperoleh. 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini berjudul PENGARUH FAKTOR DIMENSI BUDAYA 

TERHADAP PENGGUNAAN LAYANAN ONLINE SHOPPING DI 

KALANGAN MAHASISWA UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah  dimensi budaya Masculinity versus Femininity berpengaruh 

terhadap penggunaan layanan online shopping ? 

2. Apakah dimensi budaya Long Term versus Short Term Orientation 

berpengaruh terhadap penggunaan layanan online shopping ? 

3. Apakah dimensi budaya Indulgence versus Restraint berpengaruh 

terhadap penggunaan layanan online shopping. 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh dimensi budaya 

Masculinity versus Femininity terhadap penggunaan 

layanan online shopping. 

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh dimensi budaya Long 

Term versus Short Term Orientation terhadap penggunaan 

layanan online shopping. 

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh dimensi budaya 

Indulgence versus Restraint berpengaruh terhadap 

penggunaan layanan online shopping.  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

 Manfaat penelitian yang bisa penulis ambil dari 

penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai dimensi budaya yang dapat 

mempengaruhi mahasiswa Unika Soegijapranata 

Semarang dalam penggunaan layanan online shopping saat 

ini.   

2. Bagi akademisi 

 Manfaat penelitian yang dapat di ambil oleh para 

akademisi dari penelitian ini adalah bisa menambah 
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wawasan dan bisa menjadi bahan referensi dan acuan 

untuk penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Riset 

 Manfaat penelitian bagi riset adalah diharapkan dari 

penelitian yang penulis lakukan dapat mengembangkan 

dan melengkapi keterbatasan dari penelitian sebelumnya 

yaitu oleh Surjana (2015) dan Bohn (2005). 

 

1.4 Kerangka Pikir 

Masculinity versus Femininity 

Long Term versus Short Term 

Orientation 

Indulgence versus Restraint 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang 

terdiri dari : 

BAB I  Pendahuluan 

 Di dalam bab ini berisi mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir dan 

sistematika pembahasan dalam penelitian ini.  

 

 

 

Penggunaan 

Layanan Online 

Shopping 
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BAB II  Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 

 Bab ini akan menguraikan berbagai teori, konsep, dan penelitian 

sebelumnya yang relevan sampai dengan hipotesis yang 

dikembangkan dalam penelitian ini. 

 

BAB III Metode Penelitian 

 Di dalam bab ini akan dibahas mengenai populasi dan sampel 

penelitian, metode pengumpulan data, definisi dan pengukuran 

variabel yang diperlukan dalam penelitian ini dan alat analisis data. 

 

BAB IV Hasil dan Analisis Data 

 Bab ini berisi uraian berbagai perhitungan yang diperlukan untuk 

menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 

 

BAB V  Kesimpulan dan Saran 

 Bab ini berisi kesimpulan, saran, keterbatasan, dan implikasi dari 

analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 


