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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jika melihat pertumbuhan pengguna internet yang cukup bagus, maka 

kondisi ini menjadi sebuah peluang bagi para pebisnis untuk mengoperasikan 

produknya dengan memanfaatkan internet. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari 

dalam menggunakan fasilitas internet dan jejaring sosial, kita kerap 

bersinggungan dengan jual beli online. Adanya jejaring sosial seperti Facebook, 

Instagram membuat bisnis online semakin ramai. Promosi atau penyebaran 

promosi, penjualan, pembelian barang dan jasa melalui sistem elektronik berupa 

jaringan internet disebut sebagai bisnis online (Nisrina 2015: 30). 

Pengertian konseptual bisnis online adalah bisnis yang dijalankan secara 

online dan biasanya menggunakan jaringan internet. Informasi yang 

disampaikan atau dijual biasanya menggunakan media website 

(www.pojokwebsite.com). Sedangkan secara kontekstual, bisnis online yang 

semula hanya dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan melalui halaman 

website, kini telah berubah menjadi bisnis yang multifungsi, baik sebagai sarana 

promosi, pembelian barang, penjualan barang, dan juga penjualan jasa-jasa 

lainnya yang dilakukan melalui sistem online. Seiring dengan perkembangan 

bisnis online, banyak orang yang menggantungkan hidup dari sektor ini. Bukan 

hanya sebagai bisnis sampingan, tetapi banyak orang yang memanfaatkan bisnis 

online sebagai bisnis utama. 
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Perkembangan online shop atau toko online melalui media internet sudah 

menjamur di Indonesia, bahkan sudah sangat dikenal baik oleh khalayak ramai. 

Banyaknya beragam kemudahan dalam berbelanja dan bermacam jenis produk 

dan jasa yang ditawarkan, membuat masyarakat Indonesia menjadikan online 

shop sebagai salah satu “tempat berbelanja” baru selain pusat perbelanjaan. Hal 

ini membuat banyak penjual online shop yang berlomba – lomba menawarkan 

produknya dengan berbagai cara untuk menarik konsumen berbelanja, mereka 

memanfaatkan keadaan dimana online shopping sedang saat diminati oleh 

masyarakat Indonesia sampai saat ini. 

Menurut Arwiedya (2011), menjamurnya online shop membuka peluang 

usaha dalam bidang produk fashion di internet yang banyak membidik remaja 

sebagai konsumennya. Keunggulan bisnis online shop selain mudah dalam 

melakukan promosi, juga sangat efisien karena hanya membutuhkan biaya 

berlangganan internet untuk dapat menjalankan bisnisnya, dan yang terlebih 

membutuhkan modal yang relatif terjangkau namun dapat menjangkau 

segmentasi pasar yang lebih luas (Joko, 2010). 

Salah satu online shop yang memanfaatkan peluang ini adalah “Pixie by 

Cynthia“, yang berlokasi di Kota Semarang. Pixie by Cynthia merupakan salah 

satu bentuk online shop yang menggunakan media sosial yaitu Instagram 

sebagai media dalam memasarkan produknya. 

Pixie by Cynthia lahir dari seseorang yang bernama Cynthia Kartikasari. 

Pixie by Cynthia berfokus pada bidang fashion yang melakukan penjualan kaos 
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dari berbagai macam merk yang biasa digunakan sehari-hari. Cynthia sudah 

menjalankan bisnis ini dari tahun 2008. 

Menurut Nisrina (2015) dan Sulianta (2015), faktor yang mempengaruhi 

seseorang berbisnis online, yaitu : 

1) Fitur internet 

2) Modal relatif kecil 

3) Pangsa pasar luas 

4) Kemudahan dalam melakukan transaksi 

Dengan latar belakang di atas, maka peneliti ingin menyusun skripsi 

dengan judul :“IDENTIFIKASI FAKTOR YANG MENDORONG ORANG 

BERBISNIS ONLINE (Studi Kasus Pada Pixie By Cynthia)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  judul tersebut masalah penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut : Apakah faktor-faktor yang mendorong orang berbisnis online (studi 

kasus pada Pixie by Cynthia) ? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

 Untuk mengetahui faktor-faktor  yang mendorong orang berbisnis online 

(studi kasus pada Pixie by Cynthia). 
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1.4 Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi akademis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan baru bagi peneliti tentang 

faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan bisnis secara 

online. 

b. Bagi praktisi 

Sebagai tambahan pengetahuan baru dan sebagai bahan masukan dalam 

menjalankan bisnis online. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisi teori yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang metode penelitian yang berisi mengenai populasi dan sampel 

penelitian, sumber dan jenis data yang akan digunakan dan metode penelitian 

data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Berisi tentang hasil dan analisis data penelitian yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 
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BAB V   KESIMPULAN 

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari analisis yang telah dilakukan pada 

bagian sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


