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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

E-marketplace bentuk perkembangan sistem perdagangan yang lebih 

dikenal dengan “sistem perdangan elektronik” sehingga segala bentuk kemudahan 

dapat terwujud dengan aktvitas perdagangan elektronik ini. Sistem perdagangan ini 

merupakan suatu mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada 

transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet (teknologi berbasis 

jaringan digital) sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara dua buah 

institusi (business to business) dan konsumen langsung (business to consumer). 

Aplikasi E-marketplace dapat mempersingkat waktu hubungan antar perusahaan 

dengan entitas eksternal lainnya (pemasok, distributor, rekanan, konsumen) dapat 

dilakukan secara lebih cepat, lebih intensif, dan lebih murah daripada aplikasi 

prinsip manajemen secara konvensional (door to door, one-to-one relationship). 

Sistem E-marketplace di Indonesia kurang populer, karena banyak pengguna 

internet yang masih meragukan keamanan sistem ini, dan kurangnya pengetahuan 

mereka mengenai apa itu E-marketplace yang sebenarnya. E-marketplace sendiri 

telah berkembang sedemikian pesatnya di negara-negara yang mempunyai jaringan 

komputer dan telepon. Jika sebelumnya kita telah sering menggunakan media 

elektronik seperti telepon, fax, hingga handphone untuk melakukan perniagaan / 

perdagangan, sekarang ini, kita dapat menggunakan internet untuk melakukan 

perdagangan. 

Menyadari akan trend E-marketplace yang kian berkembang, para pelaku 

bisnis di Indonesia sekarang ini dituntut untuk dapat bertindak cepat dalam 

memenuhi keinginan permintaan konsumen, salah satunya yaitu dengan 

pemanfaatan E-marketplace, Nasrullah dkk, (2016). E-marketplace adalah proses 

pembelian dan penjualan berbagai produk, jasa dan informasi secara elektronik 

yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis dengan menggunakan internet dan 
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memberikan jaminan tingkat kepercayaan konsumen terhadap keberadaan internet. 

Kepercayaan konsumen pada dasarnya merupakan bentuk dukungan konsumen 

terhadap upaya yang dilakukan untuk mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan, 

melalui kepercayaan seorang konsumen akan memberikan dukungan terkait dengan 

keputusan pembelian yang akan ditetapkan. Analisis terhadap kepercayaan 

konsumen akan memberikan suatu gambaran mengenai segala bentuk aktivitas atau 

kegiatan yang dilakukan sehingga konsumen benar-benar menyakini bahwa 

keputusan yang ditetapkan merupakan yang terbaik. Kepercayaan konsumen dalam 

menggunakan teknologi informasi (Media Richness) dalam melakukan suatu 

transaksi merupakan langkah awal dari seseorang untuk menciptakan minat melalui 

kemudahan yang akan diperoleh seseorang untuk melalukan suatu transaksi yang 

akan dilakukan. 

Berbelanja melalui E-marketplace mempunyai keunikan sendiri dibanding 

dengan belanja secara tradisional, yaitu dari segi ketidakpastian, anonym, 

minimnya control, dan potensi dalam pengambil kesempatan, Sonja dan ewald 

(2003). Para konsumen yang membeli melalui E-marketplace dihadapkan pada 

permasalahan yang membeli sendiri tidak bisa mengontrol secara pasti pemenuhan 

harapannya ketika membeli sesuatu. Karena tidak bisa melihat secara langsung 

barang yang akan dibelinya maupun bertemu langsung penjual yang menawarkan 

produknya. Banyak kasus yang tejadi, E-marketplace bisa bertahan tidak hanya 

mengandalkan suatu kekuatan produk saja, tetapi dengan adanya manajemen yang 

handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang baik serta desain situs web 

yang menarik dan bagus. Intinya, faktor yang berperan penting dalam menentukan 

keberhasilan penerapan bisnis secara online adalah kepercayaan pelanggan (Utomo 

dkk, 2011). Sebut saja beberapa diantaranya adalah seperti Tokopedia, Shopee, 

Bukalapak, Lazada, Olx. dan masih banyak lagi yang sukses dan berhasil dalam 

memanfaatkan peluang pasar E-marketplace di Indonesia yang meningkat 

signifikan. Begitu banyaknya toko online di Indonesia yang sudah besar membuat 

konsumen kadang berpikir, apakah toko online tersebut bisa dipercaya atau tidak. 

Maka dalam kasus ini meneliti tentang perusahaan jasa yang bergerak dibidang E-

marketplace. Pusat belanja online di Indonesia banyak sekali yang menawarkan 
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berbagai macam jenis produk mulai dari elektronik, pakaian, alat kesehatan dan 

produk kecantikan, peralatan rumah tangga, dan perlengkapan traveling maupun 

olah raga. Dengan adanya layanan E-marketplace ini maka pelanggan dapat 

mengakses serta melakukan pesanan dari berbagai tempat. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 

memberikan keyakinan pengambilan keputusan berdasarkan perilaku konsumen 

terhadap perdagangan elektronik (E-marketplace). Penelitian ini, akan digunakan 

metode Media Richness dan Behavioral Decision and Cognitive Cost Model, 

Berfokus pada tiga tingkat kekayaan media (yaitu, tinggi, sedang, rendah) dan 

melakukan tiga studi eksperimental yang meneliti efek keberagaman media pada 

pencarian informasi, dan evaluasi pasca pembelian (misalnya, kepuasan). 

Penelitian ini meneliti kesesuaian tugas keberagaman media yang sesuai, dan 

mengevaluasi tingkat berbagai jenis media tugas pengambilan keputusan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sistem tersebut, maka 

permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimana menganalisis 

indikator perilaku konsumen terhadap perdagangan elektronik (E-

marketplace) di Indonesia dengan menggunakan metode Media 

Richness dan Behavioral Decision and Cognitive Cost Model. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka 

tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah menganalisis 

indikator perilaku konsumen terhadap perdagangan elektronik (E-

marketplace) di Indonesia  dengan menggunakan metode Media 

Richness dan Behavioral Decision and Cognitive Cost Model. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut. 

1. Dapat menjadi suatu kontribusi pengetahuan bagi dunia pendidikan 

dikalangan konsumen, khususnya tentang metode Media Richness 

dan Behavioral Decision and Cognitive Cost Model dalam 

menganalisis indikator perilaku konsumen terhadap perdagangan 

elektronik(E-marketplace) di Indonesia. 

2. Membantu mempermudah dan mempercepat pengambilan 

keputusan seorang konsumen untuk menentukan pembelian melalui 

marketplace yang mereka inginkan berdasarkan indikator perilaku 

pengambilan keputusan. 

1.5 Batasan Masalah 

Penelitian perlu dibatasi agar lebih terfokus, tidak meluas dan 

terarah. Maka penulis memberikan batasan ruang lingkup penelitian, 

sebagai berikut: 

1. Objek dalam penelitian ini adalah perdagangan elektronik (E-

 marketplace) di antaranya seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, 

Lazada, Olx. 

2. Tidak membahas diskon dari luar E-marketplace di karenakan setiap 

marketplace memiliki konsep kepuasan pelanggan yang berbeda. 

3. Menganalisis Objek yang sudah di tentukan seperti Perceived media 

richness, Different perceptions on e-marketplace, Perceived 

product type, Perceived media richness-task fit, Satisfaction, 

Channel choice, Perceived cost. 

  


