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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 E-commerce 

Menurut Laudon dan Laudon (2008 : 48), electronic commerce atau yang 

disingkat menjadi e-commerce mengarah pada pemanfaatan internet dan web 

untuk mempermudah kegiatan transaksi bisnis. Selanjutnya Laudon dan Laudon 

(2008 : 48) menjelaskan, bahwa secara formal e-commerce merupakan layanan 

internet yang mempermudah para pelaku bisnis untuk melakukan transaksi. 

Transaksi tersebut tentunya terjadi pada individu maupun organisasi dengan 

melibatkan pertukaran nilai (uang) sebagai imbalan atas barang dan jasa.  

Menurut Barkatullah dan Prasetyo (2006 : 2) e-commerce merupakan 

layanan digital yang menghubungkan individu atau organisasi baik jarak dekat 

maupun jauh untuk melakukan transaksi bisnis. Menurut Barkatullah dan Prasetyo 

(2006 : 3), kehadiran e-commerce membawa perubahan yang cukup signifikan 

terhadap sektor bisnis. Perubahan tersebut dapat dilihat pada sektor aktivitas 

bisnis yang semula berbasis dunia nyata, kemudian berkembang menjadi ke dunia 

maya. Perkembangan tersebut tentunya tidak terlepas dari dampak positif yang 

dirasakan oleh para pengguna e-commerce. Adanya e-commerce memberikan 

dampak berupa kecepatan dan kemudahan melalui teknologi yang telah 
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disediakan untuk melakukan interaksi secara global tanpa kendala tempat maupun 

waktu.                              

 

2.1.2 Segmentasi B2C dan C2C 

2.1.2.1 Segmentasi B2C 

Menurut Barkatullah dan Prasetyo (2006 : 18) e-commerce segmentasi B2C 

adalah transaksi bisnis antar pelaku bisnis yaitu perusahaan pemilik brand dengan 

pihak konsumen, transaksi tersebut menggunakan bantuan internet dengan tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu.  Menurut Laudon dan 

Laudon (2008 : 63), e-commerce segmentasi B2C melibatkan penjualan produk 

dan jasa kepada pembeli perorangan.  

Kehadiran E-Commerce segmentasi B2C memberikan banyak keuntungan 

bagi perusahaan pemilik brand maupun konsumen. Menurut Barkatullah dan 

Prasetyo (2006 : 20-21) keuntungan yang dapat dirasakan perusahaan pemilik 

brand adalah adanya peningkatan pendapatan dan penekanan biaya pemasaran 

dibandingkan dengan perdagangan tradisional. Sedangkan keuntungan yang dapat 

dirasakan konsumen adalah kemudahan dan kecepatan dalam menjangkau 

perusahaan pemilik brand kapan pun dan dimana pun, serta kemudahan dalam 

melakukan perbandingan produk maupun jasa berdasarkan harga, kualitas, dan 

pelayanan yang diterima. 

Berikut ini merupakan beberapa contoh e-commerce segmentasi B2C, yaitu 

: Lazada, Blibli.com, JD.ID, Bhinneka, Jakarta Notebook, Traveloka, Tiket.com, 

Orami, Fabelio, Zalora, Sophie Paris, Sociolla, Alfacart. Klik Indomaret, 
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Gramedia.com, GO-MART, Blanja, Elevenia, Matahari Mall, Sale Stock, 

Berrybenka, Pamelo, Sorabel, Sephora, mister aladin, pegipegi,  dst. (Sumber : 

iPrice.co.id dan ecommerceIQ) 

 

2.1.2.2 Segmentasi C2C 

Menurut Laudon dan Laudon (2008 : 63), e-commerce segmentasi C2C 

melibatkan konsumen yang menjual secara langsung ke konsumen. Menurut 

Barkatullah dan Prasetyo (2006 : 22)  e-commerce segmentasi C2C dinilai lebih 

khusus karena transaksi bisnis dilakukan oleh konsumen ke konsumen guna 

memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu dengan bantuan internet.  

Kehadiran e-commerce dapat membantu konsumen dalam membandingkan 

harga, kualitas, dan pelayanan suatu produk maupun jasa.  Dengan adanya e-

commerce juga mempercepat informasi tersebar luas mengenai 

kepuasan/ketidakpuasan pelanggan melalui komunitas yang dibentuk oleh 

pelanggan. Hal ini menjadikan perusahaan menuntut perusahaan untuk 

memberikan pelayanan menjadi lebih baik. 

Berikut ini merupakan beberapa contoh e-commerce segmentasi C2C, yaitu 

: Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Jakmall, Pasarwarga, Tees, Muslimarket, OLX, 

KASKUS, dst. (Sumber : iPrice.co.id dan ecommerceIQ)  

 

2.1.3 Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone & McLean 

Pada tahun 2003, DeLone dan McLean mengembangkan suatu model yang 

lengkap tetapi sederhana yang disebut dengan Model Kesuksesan Sistem 
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Informasi DeLone dan McLean (Hartono 2007 : 2-3). Berikut ini merupakan 

gambar Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean : 

 

GAMBAR 2. 1  Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone & McLean 

 

 

Model tersebut terdiri dari enam faktor yang dapat mengukur kesuksesan 

sistem informasi (Hartono 2007 : 104-107). Keenam faktor tersebut, yaitu : 

Information Quality (Kualitas Informasi), Service Quality (Kualitas Layanan), 

Sistem Quality (Kualitas Sistem), Intention To Use (Minat Menggunakan) sebagai 

alternatif Use (Penggunaan), User Satisfaction (Kepuasan Pengguna), dan Net 

Benefits (Manfaat-Manfaat Bersih). 

Pada tahun 2004, DeLone dan McLean kembali melakukan pengukuran 

kesuksesan e-commerce yang didasarkan pada pengembangan model sebelumnya 

(Hartono 2007 : 148). Berikut ini merupakan lima faktor Model Kesuksesan 

Sistem Informasi DeLone dan McLean pada tahun 2004 yang akan digunakan 

dalam penelitian ini dengan ukuran kesuksesan e-commerce, yaitu : Information 

Quality (Kualitas Informasi), Service Quality (Kualitas Layanan), Sistem Quality 
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(Kualitas Sistem), Use (Penggunaan), User Satisfaction (Kepuasan Pengguna), 

dan Net Benefits (Manfaat-Manfaat Bersih). 

 

2.1.3.1 Information Quality (Kualitas Informasi) 

Kualitas informasi merupakan tingkatan yang mengukur seberapa mudah 

para pengguna dapat menangkap isi maupun informasi yang ada pada e-commerce 

(Hartono 2007 : 149). Dimensi yang mengukur kualitas informasi, yaitu : Isi Web 

Yang Harus Personal (Personalized), Lengkap (Complete), Relevan (Relevan), 

Mudah Dipahami (Easy To Understand), dan Aman (Secure) (DeLone and 

McLean 2003; Hartono 2009). Pada lingkungan e-commerce terdapat beberapa 

dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu : Dynamic Content (Isi Yang Dinamik), 

Content Personalization (Personalisasi Isi), dan Variety Of Information 

(Keragaman Informasi) (Hartono 2007 : 154). 

 

2.1.3.2 Service Quality (Kualitas Layanan) 

Dalam Metode Kesuksesan Sistem Informasi, kualitas  layanan menjadi 

lebih penting untuk diperhatikan pada lingkungan e-commerce dibandingkan 

dengan penerapan lainnya Hartono (2007 : 149). Hal ini dikarenakan kualitas 

layanan didasarkan pada pengalaman pengguna yaitu para pelanggan e-commerce, 

bukan karyawan perusahaan pemilik brand ataupun bagian internal organisasi 

perusahaan. Dimensi yang mengukur kualitas layanan, yaitu : Tangible 

(Berwujud), Reliability (Keandalan), Responsiveness (Kesegeraan), Assurance 

(Jaminan), dan Emphaty (Empati) (DeLone and McLean 2003; Hartono 2007 : 
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97). Pada lingkungan e-commerce terdapat beberapa dimensi yang perlu 

diperhatikan, yaitu : Quick Responsiveness (Kecepatan Respon), Assurance 

(Jaminan), Emphaty (Empati), dan Following-Up (Pelayanan Setelahnya) 

(Hartono 2007 : 155). 

 

2.1.3.3 Sistem Quality (Kualitas Sistem) 

Menurut Hartono (2007 : 12) kualitas sistem digunakan untuk mengukur 

kualitas dari sistem teknologi informasi tersebut. Dimensi yang mengukur kualitas 

sistem, yaitu : Usefulness (Kemanfaatan), Usability (Ketergunaan), Adaptability 

(Keadaptasian), Available (Ketersediaan), Reliability (Keandalan), Respone Time 

(Lama Respon), Flexibility (Keluwesan), dan Functionality (Kefungsionalan) 

(DeLone dan McLean 2003; Hartono 2007 : 52). Pada lingkungan e-commerce 

terdapat beberapa dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu : Costumization 

(Kostumisasi) dan Security (Kemudahan) (Hartono 2007 : 152).  

 

2.1.3.4 User Satisfaction (Kepuasan Pengguna) 

Dalam Metode Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean dalam 

Hartono (2007 : 23), kepuasan pengguna merupakan respon yang berasal dari 

pengguna terhadap pemakaian sistem teknologi informasi tersebut. Menurut 

Delone dan McLean (2003) dalam Hartono (2007 : 149-150), kepuasan pengguna 

merupakan proses dari pengalaman pelanggan yang dimulai dari penerimaan 

informasi sampai pada pembelian, pembayaran, penerimaan, dan pelayanan oleh 

pelanggan. Dimensi yang mengukur kepuasan pengguna, yaitu : Repeat Purchase 
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(Pembelian Kembali), Repeat Visits (Kunjungan Kembali), dan User Surveys 

(Survei Pengguna) (DeLone and McLean 2003). 

 

2.1.3.5 Use (Penggunaan) 

Menurut DeLone dan McLean dalam Hartono (2007 : 156) penggunaan 

yang dilakukan pelanggan maupun pemasok adalah suatu hal yang paling penting 

dalam mengukur kesuksesan sistem e-commerce, terutama jika penggunaan 

pelanggan bersifat sukarela. Dimensi yang mengukur kualitas sistem, yaitu : 

Nature of Use (Sifat Penggunaan), Navigation Patterns (Pola Navigasi dalam 

Situs), Numbers of Site Visits (Jumlah Kunjungan Situs), dan Number of 

Transaction Executed (Jumlah Transaksi yang telah dieksekusi) (DeLone and 

McLean 2003; Hartono 2007 : 149). 

 

2.2 Hipotesis Penelitian 

2.2.1 Pengaruh Kualitas Informasi terhadap Kepuasan Pengguna  

Penelitian yang dilakukan oleh  Wibowo (2013), Septianita, dkk (2014) 

serta Lie (2018) mengungkapkan bahwa kualitas informasi memiliki pengaruh 

secara positif terhadap kepuasan pengguna. Hasil penelitian ini mendukung teori 

DeLone dan McLean (2003) yang mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat 

kualitas informasi, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan pengguna e-

commerce.  

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang muncul adalah sebagai 

berikut : 
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H1 : kualitas informasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan yang menggunakan e-commerce segmentasi B2C maupun 

C2C di Kota Semarang. 

 

2.2.2 Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pengguna 

Penelitian yang dilakukan oleh  Wibowo (2013), Septianita, dkk (2014) 

serta Lie (2018) mengungkapkan bahwa kualitas layanan memiliki pengaruh 

secara positif terhadap kepuasan pengguna. Hasil penelitian ini mendukung teori 

DeLone dan McLean (2003) yang mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat 

kualitas layanan, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan pengguna e-

commerce.  

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang muncul adalah sebagai 

berikut : 

H2 : kualitas layanan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan yang menggunakan e-commerce segmentasi B2C maupun 

C2C di Kota Semarang. 

 

2.2.3 Pengaruh Kualitas Sistem terhadap Kepuasan Pengguna 

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2013), Septianita, dkk (2014) serta 

Lie (2018) mengungkapkan bahwa kualitas sistem memiliki pengaruh secara 

positif terhadap kepuasan pengguna. Hasil penelitian ini mendukung teori DeLone 

dan McLean (2003) yang mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat kualitas 

sistem, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan pengguna e-commerce.  
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Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang muncul adalah sebagai 

berikut : 

H3 : kualitas sistem memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan yang menggunakan e-commerce segmentasi B2C maupun 

C2C di Kota Semarang. 

 

2.2.4 Pengaruh Kualitas Informasi terhadap Penggunaan 

Penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya dan Admaja (2011) mengungkapkan 

bahwa kualitas informasi memiliki pengaruh secara positif terhadap intensitas 

penggunaan. Hasil penelitian ini mendukung teori DeLone dan McLean (2003) 

yang mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat kualitas informasi, maka 

semakin tinggi pula intensitas penggunaan situs e-commerce.  

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang muncul adalah sebagai 

berikut : 

H4 : kualitas informasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

penggunaan situs e-commerce segmentasi B2C maupun C2C di Kota 

Semarang. 

 

2.2.5 Pengaruh Kualitas Layanan terhadap penggunaan 

Penelitian yang dilakukan oleh Tan dan Aliyah (2015) mengungkapkan 

bahwa kualitas layanan tidak memiliki pengaruh terhadap intensitas penggunaan. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori DeLone dan McLean (2003) yang 

mengungkapkan bahwa semakin baik tingkat kualitas layanan, maka semakin 
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tinggi pula intensitas penggunaan situs e-commerce. Adanya perbedaan diantara 

keduanya membuat peneliti memutuskan untuk tetap berpedoman pada teori yang 

dikembangkan oleh DeLone and McLean (2003), sehingga hipotesis yang muncul 

adalah sebagai berikut : 

H5 : kualitas layanan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

penggunaan situs e-commerce segmentasi B2C maupun C2C di Kota 

Semarang. 

 

2.2.6 Pengaruh Kualitas Sistem terhadap Penggunaan  

Penelitian yang dilakukan oleh Tan dan Aliyah (2015) serta Sanjaya and 

Admaja (2011) mengungkapkan bahwa kualitas sistem memiliki pengaruh secara 

positif terhadap intensitas penggunaan. Hasil penelitian ini mendukung teori 

DeLone dan McLean (2003) yang mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat 

kualitas sistem, maka semakin tinggi pula intensitas penggunaan situs e-

commerce.  

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang muncul adalah sebagai 

berikut : 

H6 : kualitas sistem memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

penggunaan situs e-commerce segmentasi B2C maupun C2C di Kota 

Semarang. 
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2.2.7 Pengaruh Penggunaan terhadap Kepuasan Pengguna 

Penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya and Admaja (2011) mengungkapkan 

bahwa intensitas penggunaan memiliki pengaruh secara positif terhadap kepuasan 

pengguna. Hasil penelitian ini mendukung teori DeLone dan McLean (2003) yang 

mengungkapkan bahwa semakin tinggi intensitas penggunaan, maka semakin 

tinggi pula tingkat kepuasan pengguna e-commerce.  

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang muncul adalah sebagai 

berikut : 

H7 : penggunaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan yang menggunakan situs e-commerce segmentasi B2C 

maupun C2C di Kota Semarang. 

 

2.2.8 Pengaruh Kepuasan Pengguna terhadap Penggunaan 

Penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya and Admaja (2011) mengungkapkan 

bahwa kepuasaan pengguna tidak memiliki pengaruh terhadap penggunaan. Hasil 

penelitian ini bertentangan dengan teori DeLone dan McLean (2003) yang 

mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan pengguna, maka semakin 

tinggi pula tingkat penggunaan situs e-commerce. Adanya perbedaan diantara 

keduanya membuat peneliti memutuskan untuk berpedoman pada teori yang 

dikembangkan oleh DeLone and McLean (2003), sehingga hipotesis yang muncul 

adalah sebagai berikut : 
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H8 : kepuasan pengguna memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap penggunaan situs e-commerce segmentasi B2C maupun C2C di Kota 

Semarang. 

 

2.2.9 Perbedaan Intensitas Penggunaan B2C dan C2C 

Pendapat yang dikemukakan oleh Paul dalam Yasa (2017) melalui Situs 

Ekonomi.Bisnis.Com dan penelitian yang dilakukan oleh Lie (2018) membentuk 

pendapat bahwa intensitas penggunaan pada B2C dan C2C memiliki perbedaan. 

Sehingga, hipotesis yang muncul adalah sebagai berikut : 

H9 : Intensitas penggunaan pada e-commerce B2C dan C2C memiliki 

perbedaan.  

 

2.2.10 Perbedaan Kepuasan Pengguna B2C dan C2C 

Menurut DeLone dan McLean (2003) penggunaan dipengaruhi oleh 

kepuasan pelanggan. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk 

membuktikan bahwa perbedaan penggunaan B2C dan C2C dipengaruhi oleh  

perbedaan kepuasan pengguna. Sehingga, muncul hipotesis sebagai berikut : 

H10 : Kepuasan pengguna pada e-commerce B2C dan C2C memiliki 

perbedaan.  

 

2.2.11 Perbedaan Kualitas Sistem B2C dan C2C 

Menurut DeLone dan McLean (2003) kepuasan pengguna dipengaruhi oleh 

kualitas sistem. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan 
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bahwa perbedaan  kepuasan pengguna B2C dan C2C dipengaruhi oleh perbedaan 

kualitas sistem. 

H11 : Kualitas sistem pada e-commerce B2C dan C2C memiliki perbedaan. 

 

2.2.12 Perbedaan Kualitas Layanan B2C dan C2C 

Menurut DeLone dan McLean (2003) kepuasan pengguna dipengaruhi oleh 

kualitas layanan. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan 

bahwa perbedaan kepuasan pengguna B2C dan C2C dipengaruhi oleh perbedaan 

kualitas layanan. Sehingga, muncul hipotesis sebagai berikut : 

H12 : Kualitas layanan pada e-commerce B2C dan C2C memiliki perbedaan.  

 

2.2.13 Perbedaan Kualitas Informasi B2C dan C2C 

Menurut DeLone dan McLean (2003) kepuasan pengguna dipengaruhi oleh 

kualitas informasi. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk 

membuktikan bahwa perbedaan  kepuasan pengguna B2C dan C2C dipengaruhi 

oleh  perbedaan kualitas informasi. Sehingga, muncul hipotesis sebagai berikut : 

H13 : Kualitas informasi pada e-commerce B2C dan C2C memiliki perbedaan.  
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