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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada zaman teknologi seperti saat sekarang ini, sebagian besar produsen 

menggunakan media internet sebagai strategi untuk memasarkan produk. Dalam 

pemasarannya, transaksi jual beli tidak hanya dilakukan dengan cara  penjual dan 

pembeli harus bertemu secara langsung di lokasi atau tempat yang telah 

disepakati. Akan tetapi sebagian orang memanfaatkan perkembangan teknologi 

internet tersebut sebagai media untuk melakukan jual beli (E-commerce).E-

commerce sebagai penjualan barang atau jasa dimana pemesanan dilakukan oleh 

konsumen melalui internet, termasuk di dalamnya proses tawar menawar harga 

dan ketentuan pembelian. 

Sesuai perkembangan teknologi informasi yang pesat di Indonesia, 

terutama dibidang internet, juga mempengaruhi perkembangan ekonomi dan 

komunikasi. Hal ini akan memberi peluang kepada setiap orang untuk membuka 

lapangan pekerjaan atau wirausaha baru, terutama dalam usaha online. 

Banyak orang yang sudah memiliki akses internet terutama dikalangan 

mahasiswa dan masyarakat perkotaan yang melakukan kegiatan yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari, seperti mengakses layanan perbankan, 

berkomunikasi dengan teman-temanbahkan dalam berbelanja pun sudah dilakukan 

dengan cara online. Dengan mudahnya mengakses internet dimasa globalisasi 

seperti pada saat ini, dimana jarak antara satu dengan yang lain semakin kabur dan 
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tidak terbatas. Keadaan ini tentu menyebabkan persaingan antara usaha online 

untuk berlomba-lomba dalam memberikan kemudahan dan keyakinan dalam 

berbelanja online. Sehingga dapat menimbulkan minat konsumen dalam 

berbelanja online terutama pada produk fashion. 

Banyaknya perusahaan atau usaha yang bergerak dibidang fashsion 

terutamadalam penjualan melalui onlineyang menawarakan penjualan melalui 

WEB (world wide web). Menurut Teck dalam jurnalnya Carine Hilman dan Tony 

Sitinjak (2012) menjelaskan kegunaan (usefulness)  mengacu pada kegunaan dari 

transaksi secara online di dalam World Wide Web. Kegunaan tersebut akan dicoba 

untuk mengukur sejauh mana tingkat persepsi individu atas manfaat dan 

keungulan dalam melakukan transaksi online berbasis Web sehinga memberikan 

kemudahan dalam mengakses situs penjualan online dengan menggunakan 

jaringan internet.  

Menurut Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJI) yang di update 

pada tanggal 28 November 2014 telah memprediksi pengguna internet untuk 2015 

berdasarkan data-data tahun-tahun sebelumnnya (1998-2014). 
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Gambar 1. 

 Prediksi pengguna internet pada tahun 2015 

 

 

Sumber. Asosiasi Penyelenggara Jasa internet Indonesia 

 

Di Indonesia terdapat beberapa situs berbelanja online besar seperti 

Lazada, OLX (Toko Bagus) dan lain sebagainya yang bersaing dalam penjualan 

produk. Mereka adalah sebagian perusahaan online yang sukses dan berhasil 

mamanfaatkan peluang pasar online di Indonesia. Dengan memberikan layanan 

yang baik ke pada konsumen dalam bertransaksi secara online. Menurut riset yang 

diprakarsai oleh Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA), Google Indonesia, dan 

TNS (Taylor Nelson Sofres) yang dimuat oleh Kompas.com pada tanggal Senin, 

13 Oktober 2014 pukul 08:43 WIB, nilai pasar e-commerce Indonesia mencapai 

Rp 94,5 triliun pada tahun 2013. Tahun 2016 nilainya diprediksi meningkat tiga 

kali lipat menjadi Rp 295 triliun. Riset yang dilakukan pada Januari 2014 

http://dailysocial.net/post/idea-e-commerce-indonesia-2016
http://zonawifi.co.id/wp-content/uploads/2014/11/chart-besar.jpg
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mendapatkan, produk yang paling banyak dibeli secara online adalah fashion. 

Membeli produk fashion dilakukan oleh 78 persen konsumen online disusul 

ponsel (46 persen), elektronik (43persen), buku dan majalah (39persen), dan 

barang kebutuhan rumah tangga (24 persen).  Ini dapat dilihat pada diagram di 

bawah ini : 

Gambar 2. 

 Diagram barang yang banyak dibeli di toko online. 

 

 

Sumber. Survei Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) yang dikutip dari Kompas.com 

Pada diagram di atas terlihat bahwa produk fashion merupakan produk 

yang paling banyak diminati dan dibeli oleh konsumen di Indonesia. Apabila situs 

online memiliki kualitas layanan yang kurang baik dalam penjualan produk maka 

konsumen kurang berminat untuk melakukan berbelanja melalui online tersebut, 

karena persoalan kemudahan dan keyakinan dalam kerahasiaan data konsumen 

sangat diperlukan karena merupakan data pribadi konsumen seperti email, nomor 

Hp dan alamat konsumen. Dalam hal ini, kemudahan dan keyakinan dalam 

kerahasianan data konsumen merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. 
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Christina Teguh dan Petra Surya Mega Wijaya dalam tulisannya yang 

berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli di Online Shop Specialis 

Guess (2012),menjelaskan bahwa kemudahan, keyakinan dah promosi juga 

merupakan faktor yang mempengaruhi minat berbelanja melalui online. Harlina 

Nurtjahjanti juga menjelaskan dalam tulisannya yang berjudul Hubungan antara 

Persepsi terhadap Harga dan Kualitas Produk dengan Minat membeli Produk 

Fashion Online Shop di Facebook pada Mahasiswa Politeknik X Semarang 

(2012) menjelaskan bahwa persepsi terhadap harga dan kualitas produk juga 

merupakan faktor yang mempengaruhi minat beli belanja online. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa kemudahan, keyakinan, Promosi, harga dan kualitas produk 

sangat mempengaruhi minat beli pada produk fashion melalui belanja online. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli 

Pada Produk Fashion melalui Online di Yogyakarta (Studi Kasus Masyarakat di 

Yogyakarta). 

 

B. Rumusan masalah 

Untuk memperjelaskan permasalahan yang akan diteliti, maka 

permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah kemudahan berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada produk 

fashion melalui online. 

2. Apakah keyakinan berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada produk 

fashion melalui online. 
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3. Apakah persepsi promosi berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada 

produk fashion melalui online. 

4. Apakah persepsi harga berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada 

produk fashion melalui online. 

5. Apakah persepsi kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli pada produk 

fashion melalui online. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan  dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menganalisis pengaruh kemudahan terhadap minat beli produk 

fashion melalui online. 

2. Untuk menganalisis pengaruh keyakinan terhadap minat beli produk 

fashion melalui online. 

3. Untuk menganalisis pengaruh promosi terhadap minat beli produk fashion 

melalui online. 

4. Untuk menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap minat beli produk 

fashion melalui online. 

5. Untuk menganalisis pengaruh persepsi kualitas produk terhadap minat beli 

produk fashion melalui online. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat : 

1. Manfaat Teoritik 

Hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah penelitiandan 

memperluas pengetahuan bagi pemasar khususnya di bidang online 

berkaitan dengan penjualan produk fashion. 

2. Manfaat Praktek 

Penelitianini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam praktek atau 

masukan pada bisnis online dalam menentukan kebijakan pengembangan 

dan penjualan produk fashion. 

 


