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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan zaman, pola perilaku manusia pun mulai 

berubah. Sebelum adanya internet, manusia harus keluar rumah untuk 

berbelanja atau membeli barang. Seiring perkembangan zaman, manusia dapat 

membeli barang dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan internet. 

Pertumbuhan internet memudahkan manusia dalam berbagai hal antara lain, 

berkomunikasi, mengakses berita, mencari informasi, hingga berbelanja online 

dapat dilakukan dengan internet. 

Perubahan perilaku berbelanja masyarakat memberikan dampak pada 

pelaku atau penjual barang secara offline. Seperti pada data yang peneliti kutip 

dari www.kompas.com yang ditulis oleh Sukmana (2017) mengatakan bahwa, 

berkembang pesatnya penjualan secara online di Indonesia dianggap sebagai 

salah satu penyebab sepinya pengunjung di sejumlah pusat perbelanjaan di 

Jakarta. Terdapat banyak penjual di Mangga Dua Mall yang kesulitan 

mendapatkan pelanggan. Menurut hasil wawancara yang dikutip dari Sukmana 

(2017) kejadian ini sudah terjadi selama lebih dari tiga bulan. Menurut subjek dari 

hasil wawancara yang didapat hal ini terjadi disebabkan oleh perkembangan toko 

online yang sangat pesat. Terdapat tiga faktor harga yang cenderung murah 

menjadi salah satu faktor penyebab beralihnya pola perilaku pembelian 

konsumen. Dari perubahan zaman yang semula membeli dengan media offline 

(toko, gerai, mall, outlet, dan super market), membuat orang-orang lebih tertarik 

membeli barang melalui media online (Lazada, Tokopedia, Blibli, Elevenia, 

Bukalapak, dan masih banyak lagi).  
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Tidak hanya pedagang kecil di supermarket atau mall. Perusahaan 

raksasapun merasakan guncangan yang disebabkan perubahan pola konsumsi 

masyarakat yang berubah. Hal ini dirasakan pada PT Matahari Departement 

Store Tbk (LPPF) yang Desember 2017 lalu menutup dua gerainya di Pasaraya 

Manggarau dan Pasaraya Blok M Jakarta (Ika, 2017). Menurut Ika (2017) 

mengatakan bahwa saat ini perusahaan online shopping dan perubahan gaya 

hidup masyarakat menjadi tantangan yang sangat berat untuk industri ritel. Hal 

ini disebabkan karena pembelian melalui toko online dianggap lebih efisien. 

Selain itu manajemen sumber daya manusia seperti uang termasuk dalam salah 

satu faktor penyebab perubahan pola belanja manusia. Menurut Prihadi (2017) 

saat ini PT Matahari Store mulai beralih ke bisnis online dengan membuat situs 

dan aplikasi yang diberi nama Mataharimall. Sampai saat ini aplikasi 

Mataharimall telah di download sebanyak 1.000.000 kali yang dapat dilihat dari 

Playstore. 

Menurut Mc Gaughey dan Mason (dalam Momtaz, Islam, Ariffin, dan 

Karim, 2011) mengatakan bahwa internet memberikan manfaat yang dapat 

membantu konsumen agar lebih efisien dan efektif dalam melakukan pembelian 

secara online (online shopping). Efisiensi konsumen dapat ditingkatkan dengan 

pembelian secara online (online shopping) untuk menyediakan akses yang cepat 

terhadap informasi produk yang terkait, menghemat waktu, usaha dan uang, 

kualitas produk, dan pengalaman. 

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara 

Jaringan Internet Indonesia pada buletin APJII Edisi 05 (APJII, 2016, hal. 1) 

mengatakan bahwa, pada tahun 2016 terdapat 132,7 juta pengguna internet di 

Indonesia. Jumlah pengguna internet ini setara dengan 51,7% populasi 
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masyarakat Indonesia sebanyak 256,2 juta jiwa. Dari survei tersebut dapat dibagi 

menjadi 6 kelompok pengguna internet berdasarkan usianya. 

Data yang diperoleh dari buletin APJII Edisi 05 (APJII, 2016) mengatakan 

bahwa, pengguna internet paling banyak berada pada kelompok umur 25-29 

tahun dan 35-39 tahun, yang masing-masing kelompok memiliki 24 juta 

pengguna, jika dijumlahkan dari kedua kelompok tersebut memiliki 48 juta 

pengguna. Jumlah kelompok terbesar selanjutnya terdapat pada umur 30-34 

tahun, dengan jumlah pengguna sebesar 23,3 juta. Jumlah kelompok usia 20-24 

tahun terdapat 22,3 juta pengguna, 15-19 tahun terdapat 12,5 juta pengguna dan 

10-15 tahun terdapat 768 ribu pengguna. 

Hasil survei pada buletin APJII Edisi 05 (APJII, 2016) membuktikan 

bahwa, perangkat yang paling banyak digunakan untuk mengakses internet 

adalah dengan mobile internet dengan 92,8 juta pengguna. Sedangkan yang 

kedua adalah dengan menggunakan internet rumah dengan 17,7 juta pengguna, 

dan internet kantor menduduki posisi ketiga dengan 14,9 juta pengguna. Pada 

tahun 2016 terdapat tren baru mengakses internet, yaitu dengan akses internet 

di café. Mengakses internet di café ini digunakan sebanyak 1,2 juta pengguna. 

Perangkat yang digunakan agar dapat melakukan mobile internet antara lain 

smartphone yang digunakan oleh 63,1 juta pengguna. Selain itu jumlah 

pengguna internet yang menggunakan smartphone dan laptop mencapai 67,2 

juta pengguna. 2,2 juta orang lainnya mengakses internet hanya dengan 

menggunakan komputer. 

Terdapat banyak sekali aktivitas yang dapat dilakukan dengan internet. 

Menurut Buku Putih Komunikasi dan Informatika 2016 (Susanto, et al., 2016, hal. 

88) aktivitas yang dapat dilakukan di internet antara lain, membuka situs jejaring 
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sosial; mencari informasi barang dan jasa; mengirim pesan melalui instant 

messaging; mengunduh atau streaming TV, film, gambar, musik; mencari 

informasi layanan pendidikan; game; mengirim email; melakukan aktivitas 

belajar; dan masih banyak lagi. Aktivitas yang memiliki presentase terbesar atau 

paling sering dilakukan pengguna internet adalah, membuka situs jejaring sosial 

dengan presentase sebesar 73%. Selanjutnya aktivitas yang memiliki presentase 

terbesar kedua adalah, mencari informasi barang dan jasa dengan presentase 

53,7%. Pencarian informasi mengenai barang dan jasa ini dapat dikategorikan 

sebagai aktivitas e-commerce. 

E-commerce atau electronic commerce dapat diartikan sebagai 

perdagangan online. Perdagangan ini dilakukan dengan cara jual, beli, mencari 

barang atau jasa dengan menggunakan jaringan internet. Menurut data yang 

peneliti dapat dari www.tekno.liputan6.com yang berjudul Pertumbuhan e-

commerce Indonesia Tertinggi di Dunia Abdurrahman (2017) mengatakan 

bahwa, Indonesia adalah negara yang memiliki pertumbuhan e-commerce 

tertinggi di dunia. Pertumbuhan itu ditunjukkan pada Data Sensus Ekonomi 2016 

dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengatakan bahwa, industri e-commerce 

Indonesia meningkat sebesar 17% dalam sepuluh tahun terakhir, dengan total 

usaha e-commerce mencapai 26,2 juta unit. Salah satu penyebab kenaikan 

jumlah usaha e-commerce di Indonesia adalah masifnya penggunaan telepon 

pintar atau smartphone.  

Mulai berkembangnya e-commerce di Indonesia, saat ini terjadi 

persaingan yang sangat ketat antara perusahaan online shopping satu dengan 

yang lain seperti, Lazada, Tokopedia, Elevenia, Blibli, Bukalapak, dan masih 

banyak lagi. Persaingan ini dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. 
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Maraknya iklan dari masing-masing online shopping di banyak media sosial 

seperti, TV, Youtube, Facebook, dan masih banyak lagi. Menurut Prihadi (2017) 

jika diurutkan secara peringkat jumlah pengunjung, situs e-commerce yang 

paling banyak jumlah pengunjungnya adalah Lazada, Tokopedia, Elevenia, 

Blibli.com, dan bukalapak. Data ini telah diverifikasi langsung dengan masing-

masing pemiliki toko online. Jumlah aplikasi yang paling banyak didownload 

adalah Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Masing-masing aplikasi memiliki total 

10.000.000 downloader 

Terdapat banyak sekali kategori barang yang dapat dipilih di aplikasi e-

commerce. Kategori-kategori tersebut dibuat oleh peruhaan untuk memudahkan 

konsumen mencari barang yang diinginkannya. Dalam penelitian ini peneliti 

mengkategorikan barang-barang tersebut seperti: gadget, fashion, kesehatan, 

kecantikan, peralatan rumah tangga, dan hobi. Karena dalam artikel yang ditulis 

oleh Lisnawati (2015) mengatakan bahwa, barang-barang yang sangat sering 

dibeli pada tahun 2015 antara lain: fashion, gadget, peralatan kecantikan, 

peralatan rumah tangga, dan produk video game. Barang-barang dalam kategori 

tersebut dapat diklasifikasikan sebagai barang low involvement product.  

Involvement menurut Blackwell, Miniard, dan Engel (2006) adalah sebuah 

tingkatan kepentingan yang dirasakan individu dan minat yang ditimbulkan oleh 

stimulus dalam situasi tertentu. Tingkatan tinggi rendahnya involvement pada 

barang ditentukan dari seberapa penting konsumen mempersepsikan sebuah 

produk atau layanan. Konsumen lebih suka membeli barang yang memiliki resiko 

rendah dan memiliki manfaat yang maksimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa low 

involvement product adalah barang yang memiliki resiko yang rendah dan 
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memiliki potensi yang tinggi untuk menyelesaikan permasalahan yang dimiliki 

konsumen dengan membeli dan menggunakan barang tersebut. 

Menurut preliminary tes yang telah dilakukan oleh peneliti secara lisan, 

peneliti menemukan bahwa sepuluh dari sepuluh subjek di Perumahan 

Tanahmas Semarang memiliki aplikasi e-commerce yang terpasang di 

smartphone-nya dan pernah melakukan online shopping. Tujuh diantaranya 

sering membeli barang secara online dibandingkan membeli barang secara 

offline. Alasan subjek melakukan online shopping pun berbeda-beda seperti: 

barang yang susah dicari, malas untuk keluar rumah karena macet dan sulit 

mendapat parkir, barang yang lebih murah dibandingkan toko-toko offline, 

banyak promo, hingga terpengaruh oleh iklan yang diberikan aplikasi e-

commerce melalui e-mail. Peneliti juga menemukan alasan yang serupa saat 

membuka aplikasi e-commerce yaitu: mencari informasi harga pasar barang dan 

alasan yang paling banyak adalah lagi mencari barang yang dibutuhkan. Untuk 

barang yang dibeli secara online cukup bervariasi diantaranya: gadget, alat 

kecantikan, fashion, game, dan buku. 

Peneliti sangat tertarik dengan penelitian ini karena berdasarkan 

pengamatan di lapangan, peneliti menemukkan bahwa terdapat subjek yang 

membeli barang secara berlebihan. Dalam satu minggu subjek selalu menerima 

paket hingga lima sampai sepuluh kali. Selain itu terdapat subjek yang 

terpengaruh untuk membeli barang yang gambarnya terpampang di halaman 

aplikasi e-commerce. Berdasarkan masalah dan data yang peneliti temukan 

melalui preliminary test yang dilakukan secara lisan maupun melalui pengamatan 

peneliti, muncul pertanyaan bahwa apakah ada hubungan antara intensitas 

penggunaan aplikasi e-commerce dengan online shopping? 
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1.02. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara intensitas 

penggunaan aplikasi e-commerce dengan online shopping. 

1.03. Manfaat Penelitian 

1.03.01. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu Psikologi 

Industri dan Organisasi yang berkaitan dengan online shopping. 

1.03.02. Manfaat Praktis 

Manfaat bagi pembeli, untuk memberi wawasan apakah ada pengaruh 

antara intensitas penggunaan aplikasi e-commerce dengan perilakunya untuk 

membeli sebuah barang secara online atau online shopping, agar tidak 

terpengaruh untuk membeli barang terlalu banyak di aplikasi e-commerce. 

Manfaat bagi penjual, untuk memberi wawasan apakah ada pengaruh 

antara intensitas penggunakan aplikasi e-commerce dengan perilaku konsumen 

untuk membeli, agar dapat membantu dalam memutuskan apakah ingin 

menggunakan aplikasi e-commerce untuk memperluas pemasaran barangnya. 


