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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era moderen, tingginya tingkat persaingan dalam bisnis ritel 

telah menciptakan perusahaan yang kompetitif yang dapat memenangkan 

persaingan pasar dan mempertahankan kehadirannya di dunia bisnis. 

Perubahan industri ritel juga terkadang cukup besar, dinamis, cepat, dan 

kompleks dari waktu ke waktu. Di Indonesia sejak tahun 2000-an, peritel 

besar bermunculan, termasuk peritel internasional dan nasional. Industri ritel 

Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, dan banyak 

bisnis ritel baru mulai memasuki pasar dalam skala kecil dan menengah.  

Bisnis ritel adalah salah satu sektor umum yang menguasai 

perekonomian Indonesia, banyaknya peritel yang membuka usaha 

memperlihatkan jika Indonesia mempunyai pangsa pasar yang menggiurkan 

bagi para pebisnis ritel. Dilihat dari angka penjualan yang dihasilkan sangatlah 

relatif besar yaitu berada di angka Rp 256 triliun pada tahun 2019 dan terus 

semakin tinggi seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada 

di Indonesia https://www.barantum.com/blog/tren-bisnis-ritel/. Konsumen 

Indonesia sendiri memiliki beberapa karakteristik dalam berbelanja, 

karakteristik ini sering berubah, yaitu mereka cenderung tidak siap sebelum 

berbelanja, mementingkan materialism berdasarkan produk tersebut, dan 

mempunyai pola pikir jangka pendek. Gaya hidup belanja masyarakat 

Indonesia sekarang lebih moderen yaitu, lebih menyukai berbelanja melalui 

smartphone atau toko online. Kehadiran layanan e-commerce menjadikan 

channel penjualan yang memudahkan dan bisa diandalkan lantaran potensinya 

yang lebih besar daripada mengandalkan jalur offline, dimana keberadaan 

teknologi bisa mempercepat strategi penjualan para pebisnis ritel dengan lebih 

efektif dan efisien. 

Smartphone sudah menjadikan kegiatan berbelanja semakin mudah 

dilakukan dengan berbagai aplikasi untuk fashion, keperluan sehari-hari, 
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elektronik dan makanan. Apabila diterapkan secara efektif, smartphone 

mampu menjadi kunci untuk bertahan hidup bagi gerai ritel fisik. Kondisi ini 

sejalan dengan situasi dimana eksistensi fasilitas internet memberikan 

pengalaman berbeda dan tanpa batas kepada para pelanggannya, di mana pun 

dan pada wadah apa pun. Entah itu yang berada di dalam toko, online, di 

sosial media atau melalui aplikasi smartphone, pengalaman konsumen harus 

dipastikan tetap konsisten terjaga dan saling melengkapi. Konsep bisnis online 

juga harus dijaga, dimulai dari fitur, pencarian produk, sistem pembayaran, 

hingga maintenance, dengan begitu pebisnis ritel online bisa menyesuaikan 

diri dengan kebutuhan konsumen saat ini. 

Fitur yang ditampilkanpun wajib disuguhkan dengan menarik agar 

konsumen lebih tertarik untuk berbelanja di media aplikasi maupun media 

online lainnya, sebagai contoh, ritel kecantikan Sephora telah berhasil 

menggunakan teknologi augmented reality dan lip-mapping di dalam 

aplikasinya, Sephora Virtual Artist yang secara instan dapat membantu 

pengguna mengetahui 3.000 lipstik yang paling sesuai dengan mereka, sebuah 

aktivitas yang sebelumnya sangat memakan waktu dapat berubah menjadi 

sebuah aktifitas yang sangat mengehemat waktu dan juga menyenangkan, 

karena pelanggan dapat mencoba berbagai shades lipstick di aplikasi Sephora 

tersebut. Pelanggan yang memanfaatkan teknologi tersebut dapat melacak 

produk atau toko yang mereka sedang cari dengan mudah. Salah satu manfaat 

smartphone yang paling berharga adalah ketika  mampu memberikan 

informasi kepada para pelaku ritel, di mana informasi tersebut merupakan 

kunci untuk menggaet loyalitas pelanggan. 

Davis (1989) mengembangkan sebuah teori yaitu Model Penerimaan 

Teknologi atau dikenal dengan Technology Acceptance Model (TAM). 

Menurut Handayani (2007), Technology Acceptance Model adalah sebuah 

teori yang digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan pemahaman berkaitan 

dengan perilaku pemakai dalam penggunaan dan penerimaan sistem 

informasi. Teori ini merupakan adopsi dari teori yang dikembangkan oleh 

Fishbe dan Ajzen (1975), yaitu Teori Tindakan Beralasan atau yang disebut 
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dengan Theory of Reasoned Action (TRA). Penerapan Theory of Reasoned 

Action terkait dengan keputusan yang dibuat oleh seseorang dalam kondisi 

menerima sistem teknologi informasi, yang merupakan tindakan sadar 

sehingga dapat diprediksi dan dijelaskan. Dua faktor utama didalam TAM 

adalah perceived ease of use (Perceived Ease of Use penggunaan teknologi) 

dan perceived usefulness (persepsi manfaat teknologi). Namun saya memakai 

dua variable baru yaitu openess (keterbukaan seseorang dalam menerima 

teknologi) dan self efficacy (kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu) 

dimana menjelaskan bahwa suatu sistem teknologi informasi dapat 

memberikan manfaat dan kemudahan dalam penggunaannya. 

Berlawanan dengan ritel tradisional, Indonesia telah menunjukkan 

pertumbuhan yang signifikan dalam bisnis online. Menurut data yang 

diterbitkan di situs web SWA, jumlah transaksi online meningkat dari 9,4% di 

tahun 2013 menjadi 11,6% di tahun 2015. Ini disebabkan oleh peningkatan 

produk smartphone yang terjangkau dan biaya akses data lebih muraah. 

Transaksi eCommerce ini terus meningkat pada tahun 2016. Menurut data 

yang dikumpulkan oleh lembaga penelitian dan analisis,  jumlah yang tercatat 

mencapai lebih dari Rp85 triliun, dan meningkat hingga lebih dari Rp100 

triliun pada tahun 2017. Diprediksi angka ini akan terus bertambah mencapai 

hampir Rp250 triliun di tahun 2022. 

 
Gambar 1.1 Pola Perilaku Belanja Online 2019 

Sumber: binus.ac.id (2019) 

Menurut data survey yang dilakukan oleh jakpatpada semester pertama 

tahun 2019, diketahui bahwa 60,5% responden lebih suka melakukan kegiatan 

belanja secara online daripada ke toko offline. Alasannya responden lebih suka 
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melakukan transaksi secara online karena lebih cepat dan efisien (65,7%), 

dengan banyak promo dan diskon (62,9%), harga yang bersaing bahkan lebih 

murah (59,3%), dan waktu belanja yang fleksibel(59%). 

Peningkatan jumlah transaksi eCommerce berarti makin bertambah 

pula konsumen yang memilih untuk berbelanja secara online. Kondisi ini 

harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para pebisnis ritel konvensional agar 

dapat keluar dari keterpurukan. Toko ritel yang sukses bertahan di era digital 

saat ini adalah toko yang mampu menawarkan pengalaman belanja unik, serba 

praktis, dan dengan mengandalkan teknologi saat ini. Dari melakukan promosi 

produk secara online, layanan transaksi non-tunai melalui smartphone, hingga 

instalasi interaktif di dalam toko. 

Tabel 1.1 

E-Commerce yang ada di Indonesia 

Merchants Monthly 
WebVisits 

AppStore 
Rank 

PlayStore 
Rank Twitter Instagram Facebook 

1. Shopee 72.973.300 #1 #1 152.280 3.600.020 14.720 

2. Tokopedia 67.900.000 #2 #3 347.950 1.617.380 891.440 

3. Bukalapak 39.263.300 #4 #4 181.210 964.010 n/a 

4. Lazada 28.383.300 #3 #2 379.020 1.613.690 8.700 

5. Blibli 26.863.300 #5 #5 495.180 921.300 946.880 

6. JD.ID 13.539.300 #7 #6 27.270 460.960 1.035.970 

7. Fabelio 5.853.300 #32 n/a 560 170.310 1.212.530 

8. Bhinneka 5.145.700 #23 #19 70.260 39.110 8.576.510 

9. Orami 3.708.300 #25 #20 6.120 120.740 226.510 

10. Zalora 2.926.300 #6 #8 67.240 500.340 1.236.120 

11. Sorabel 2.840.000 #10 #7 14.060 1.028.500 2.426.820 
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Lanjutan Tabel 1.1 

Merchants Monthly 
WebVisits 

AppStore 
Rank 

PlayStore 
Rank Twitter Instagram Facebook 

12. Blanja 2.709.300 #19 #13 27.450 n/a 16.890 

13.Sociolla 2.704.300 #8 #10 1.360 731.620 43.040 

14. Ralali 2.139.300 #30 n/a 3.060 41.200 211.570 

15. 
AliExpress 1.791.300 #9 #9 1.660 1.450 1.156.350 

Sumber: iprice.co.id (2020) 

Indonesia memiliki banyak nama perusahaan dan aplikasi e-commerce 

berbasis situs web, seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, Zalora dan lainnya. 

Salah satunya adalah Sociolla yang masuk dalam salah satu start up e-

commerce berbasis website, yang didirikan pada tahun 2014 oleh Chrisanti 

Indiana, Christopher Madiam, John Rasjid. Bertujuan untuk memberikan 

suatu kenyamanan dan kemudahan bagi wanita di Indonesia untuk berbelanja 

produk kosmetik, perawatan kulit, perawatan rambut, serta peralatan 

kecantikan dan parfum. Selain itu, Sociolla memahami bahwa kualitas produk 

menjadi salah satu fokus utama mereka bisnis mereka, terutama produk 

kecantikan yang diaplikasikan pada kulit, sehingga Sociolla hanya bekerja 

sama dengan distributor resmi dan pemilik merek untuk memastikan bahwa 

produk yang dijual adalah asli. 

Seperti yang ada pada data di Tabel 1.1, total pengunjung pengakses 

website Sociolla sebesar 2.704.300 orang dan memasuki peringkat ke tiga 

belas dari sekian banyaknya e-commerce yang ada di Indonesia. Dengan 

begitu dapat disimpulkan bahwa pengunjung di website Sociolla cukuplah 

banyak meskipun termasuk dalam e-commerce pendatang baru. Pasar 

kecantikan dan perawatan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. 

Dikutip dari laman Styla.com, menurut laporan penelitian oleh A.T. Learney, 

online channel tumbuh 4x lebih cepat dibandingkan dengan toko kecantikan 

konvensional. Meskipun ada banyak website resmi, 70% pembeli online 

memilih membeli produk kecantikan dan perawatan dari website pengecer 
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seperti Amazon. Pada pertengahan 2018, Sociolla menerima dana sebesar 12 

juta US dollar dari EV Growth dan  membantu Sociolla dalam melakukan 

pengembangan strategi utama mereka yaitu, berupa konten baru melalui 

Sociolla Connect atau Soco dimana soco adalah sebuah platform jejaring 

sosial tempat pengguna dapat membuat dan menerbitkan konten teks dan 

video, serta menulis ulasan produk kecantikan yang dimiliki oleh Sociolla. 

 

Gambar 1.2. Halaman Utama Website Sociolla 

Sumber: Sociolla.com yang diaskes pada bulan Maret 2020 

 

Gambar 1.3. Halaman Utama Beauty Journal by Sociolla 

Sumber: Journal.sociolla.com yang diakses pada bulan Maret 2020 
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Kini Sociolla telah bertransformasi menjadi ekosistem kecantikan 

terlengkap melalui kehadiran tiga unit bisnisnya: Commerce (Sociolla), 

Media (SOCO dan Beauty Journal) serta Brand Development. Sejak 2018, 

lebih dari 20,2 juta pengunjung telah bergabung dengan platform Sociolla 

melalui website, platform SOCO, dan Beauty Journal. Sociolla juga 

melakukan kerja sama dengan agen resmi dan pemilik merek makeup maupun 

produk kecantikan lainnya. Sociolla dipercaya sebagai mitra merek resmi 

dengan lebih dari 150 merek dan sekitar 3.000 produk. Selain itu, Sociolla 

telah menandatangani perjanjian resmi penjualan online yang ekslusif dengan 

beberapa merek premium kelas dunia, seperti Elizabeth Arden, Philosophy, 

Guerlain, Anna Sui, Menard, Hugo Boss dan Bvlgari. 

Sociolla juga membuka beberapa toko ritel offline perusahaan yang 

untuk menerapkan strategi Online to Offline (O2O) atau omnichannel. 

Dengan menggabungkan pengalaman berbelanja langsung di toko dan online, 

di mana setiap konsumen dapat memiliki pengalaman belanja yang menarik 

dan menyenangkan. Untuk saat ini toko ritel fisik milik Sociolla hanya 

didirikan di Jakarta dan Surabaya,   

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, dan penelitian 

sebelumnya yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti ingin mengenal 

faktor-faktor sikap konsumen dalam berbelanja online. Atas dasar hal tersebut 

penelitian ini berjudul “Pengaruh	 Perceived	 Usefulness,	 Perceived	 Ease	 of	 Use,	 Dan	 Trust	

Terhadap Minat Perilaku Melalui Keterbukaan Dan Kemampuan Melakukan 

Sesuatu Konsumen Pada Sociolla.Com“. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah Perceived Usefulness berpengaruh terhadap Intention to Use 

pada website Sociolla? 

2. Apakah Perceived Ease of use berpengaruh terhadap Intention to Use 

pada website Sociolla? 
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3. Apakah Trust berpengaruh terhadap Intention to Use pada website 

Sociolla? 

4. Apakah Perceived Usefulness berpengaruh terhadap Intention to Use 

melalui Openness pada website Sociolla.com? 

5. Apakah Perecived Ease of Use berpengaruh terhadap Intention to Use 

melalui Openness pada website Sociolla.com? 

6. Apakah Perceived Ease of Use berpengaruh terhadap Intention to Use 

melalui Self Efficacy pada website Sociolla.com? 

7. Apakah Trust berpengaruh terhadap Intention to Use melalui Self 

Efficacy pada website Sociolla.com? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Perceived Usefulness terhadap Intention 

to Use pada website Sociolla.com. 

2. Untuk mengetahuin pengaruh Perceived Ease of Use terhadap 

Intention to Use pada website Sociolla.com. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Trust terhadap Intention to Use pada 

website Sociolla.com. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Perceived Usefulness terhadap Intention 

to Use melalui Openness pada website Sociolla.com. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Perceived Ease of Use terhadap Intention 

to Use melalui Openness pada website Sociolla.com. 

6. Untuk mengetahui pengaruh Perceived Ease of Use terhadap Intention 

to Use melalui Self Efficacy pada website Sociolla.com. 

7. Untuk mengetahui pengaruh Trust terhadap Intention to Use melalui 

Self Efficacy pada website Sociolla.com. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca sebagai 

berikut: 

 

1. Manfaat Akademisi: 

Untuk mengetahui secara luas mengenai teori dan mengembangkan 

ilmu serta menguji mengenai hubungan antara perceived usefulness, 

perceived ease of use, dan trust melalui openness dan self efficcy 

terhadap intention to use 

2. Manfaat Praktis: 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk 

upaya pengelolaan usaha dalam meningkatakan perceived usefulness, 

perceived ease to use dan trust khususnya yang berkaitan dengan 

intention to use. Dan  diharapkan dapat menjadi masukan dalam 

mengambil keputusan serta langkah-langkah strategis yang akan 

dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang dalam 

meningkatkan minat konsumen untuk melakukan pembelian secara 

online.  

  


