
 
 

 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan internet saat ini memiliki pengaruh yang baik dalam dunia 

bisnis, internet menjadi salah satu media yang efektif dan ekonomis sebagai salah 

satu dari sistem informasi. Hal ini di tandai dengan berkembangnya internet yang 

saat ini menjadi populer dalam dunia bisnis, sehingga perkembangan ini di sebut 

dengan istilah e-commerce atau electronic commerce yang saat ini di kenal dengan 

transaksi jual beli yang di lakukan secara online, bagi sebagian masyarakat online 

shoping kini menjadi solusi karena kini masyarakat dapat memperoleh barang yang 

diinginkan tanpa harus datang ke tempat perbelanjaaan sehingga dapat  

memudahkan dan mengefesienkan waktu dalam berbelanja. Semua bidang bisnis 

saat ini tidak lepas dari teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari 

semakin berkembang dengan pesat, sehingga telah merevolusi cara hidup manusia. 

Dalam perkembangan teknologi yang begitu cepat, kini informasi dapat di temukan 

dengan hanya sekali klik, hal ini membuat banyaknya perusahaan atau pelaku usaha 

berpindah dalam melakukan strategi penjualan menjadi sistem digital.  

Laporan presentasi we are social menunjukan bahwa dalam kurun waktu satu 

bulan pada tahun 2017, adanya potensi yang tinggi sebesar 41%  masyarakat 

Indonesia yang membeli barang atau jasa secara online dari total populasi yang 

mengalami peningkatan sebesar 15% di bandingkan tahun sebelumnya yang hanya 

26% sehingga dalam pola perubahan prilaku belanja yaitu salah satu yang terlihat 



 
 

 
 

saat ini adanya volume transaksi melalui website yang meningkat. Hal ini 

menunjukan bahwa masyarakat saat ini sudah berpindah menjadi pembeli online, 

perubaan tersebut tidak dapat di pungkiri bahwa saat ini bisnis tidak bisa jauh atau 

terlepas dari dunia digital. Sementara diperkirakan pada tahun 2018 pembeli digital 

indonesia mencapai 31,6 juta pembeli , dari total populasi dengan penetrasi sekitar 

11,8%. Jumlah tersebut pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat menjadi 43,9 

juta pembeli. dengan penetrasi 15,7% dari jumlah penduduk yang ada di Indnesia. 

 

Gambar I.1 Proyeksi Pembeli dan Penetrasi Pembeli Digital Indonesia (2016-

2022)  

(Sumber : Dkatadata.co.id, 2018 ) 

 

Website menjadi media efektif dalam menyampaikan informasi penjualan 

sehingga dapat memudahkan pengunjung dalam memahami suatu produk yang 

akan dibeli. Tidak hanya memberikan kemudahan bagi pembeli, website juga 

memiliki kemudahan kepada para dropshiper dalam mendapatkan kemudahan 

dalam mempromosikan produknya karena meraka cukup membagikan link website 



 
 

 
 

di media sosial sehingga para pembeli dengan mudah berbelanja melalui website 

berbentuk seperti e-commece. Sehingga dalam perkembangannya, belanja online 

melalui website dapat menumbuhkan minat beli pengunjung dengan kemudahan 

dan informasi yang lengkap mengenai suatu produk, sehingga menjadi daya tarik 

pengunjung untuk berbelanja melalui website. Minat membeli dalam masyarakat 

merupakan suatu hal yang mewakili pengunjung dalam kemungkinan akan adanya 

rencana atau besedia untuk membeli suatu produk atau layanan di masa yang akan 

datang. Sehingga minat beli terjadi karena adanya dasar kepercayaan dari 

pengunjung yang didukung dengan kemampuan untuk membeli pada suatu produk. 

Selain itu, minat beli terhadap suatu produk juga dapat terjadi dengan adanya 

pengaruh dari orang lain yang dipercaya oleh calon pembeli. Dalam hal ini ketika 

pengunjung website telah mempunyai niat untuk membeli atau memiliki keinginan 

berbelanja melalui website, ini merupakan bentuk kepercayaan  yang positif karena 

hal ini sangat di perlukan oleh para dropshiper atau reseller dalam 

merekomendasikan kepada para pengunjungnya dalam mempengaruhi minat pada 

proses pembelian. Karena minat beli yang terdapat pada diri seseorang untuk 

melakukan suatu tidakan pembelian di pengaruhi oleh sikap kepercayaan .  

Tetapi tidak sebagian orang menganggap pembelian online menjadi pilihan 

yang efektif dalam membantu persoalan dalam berbelanja, karena sebagian orang 

menggap dalam sistem yang berbasis online adanya resiko yang kemungkinan akan 

terjadi seperti resiko penipuan, kekhawatiran yang berkaitan dengan keamanan 

dalam bertransaksi serta resiko adanya kurangnya kepercayaan  terhadap barang 

yang akan di beli. Menurut (Dazmin Daud dan Padzil Hassan, 2015) Dalam 



 
 

 
 

transaksi online, tidak adanya interaksi fisik antara pembeli dan penjual, sehingga 

meningkatkan kemungkinan kesalahan transaksi yang digunakan secara tidak 

benar, Ishak dan Luthfi (2011:59) kepercayaan  sebagai kesediaan untuk 

bergantung kepada pihak lain yang telah dipercaya. Sehingga dasar terciptanya 

hubungan jangka panjang terletak pada kepercayaan  antara pengunjung dengan 

produsen melalui hubungan jarak jauh atau secara online melalui website, dalam 

transaksi secara online pembeli tidak dapat melihat secara langsung barang atau 

produk yang akan di beli, sehingga hadirya website menjadi salah satu media yang 

akan digunakan sebagai sumber informasi mengenai barang atau produk oleh 

pengunjung, karena informasi yang di sampaikan oleh penjual sepenuhnya menjadi 

salah satu kepercayaan  pembeli atau pengunjung terhadap website tersebut. 

Dropshipan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran yang 

berbasis digital melalui portal online dibawah naungan Cv.ultiface Selamet 

Nugraha dengan Nomor surat izin usaha 503/184/PK/IV/DPMPTSP/2014 yang 

mengoperasikan situs website www.dropshipan.co.id. Nama Dropshipan sendiri 

terinspirasi dari “Dropship” yang memiliki makna adalah sebuah metode jual beli 

online dimana penjual tidak melakukan stok barang ataupun proses pengiriman, 

sehingga dropshipan hadir sebagai marketplace untuk memberikan fasilitas kepada 

para pelaku usaha yang mempunyai produk sehingga dapat bergabung dalam sistem 

dropship yang dapat memudahkan dalam pemasaran produk tanpa harus 

memikirkan strategi penjualannya, oleh karena itu dalam hal ini dropshipan 

berkomitmen untuk menghadirkan konten terbaik berupa artikel pada produk  toko 



 
 

 
 

online mulai dari materi iklan yang telah di di publish adalah referensi terpercaya 

sehingga materi didalamnya  berasal dari sumber yang jelas dan profesional.  

Produk yang dihadirkan oleh website dropshipan merupakan produk- produk 

yang terjamin dari sudut pandang legal yang memenuhi syarat dalam bentuk brand 

copyrigth dan BPOM. Produk yang terdapat pada website dropshipan diantaranya  

seperti skincare, hijab dan produk lainnya 

Berdasarkan hasil penjajakan awal yang penulis lakukan bawa adanya suatu 

permasalahan dalam minat beli, terdapat pada minat transaksional yaitu minat 

keinginan pengunjung dalam membeli produk pada website dropshipan.co.id, 

sehingga menimbulkan kurangnya minat dalam membeli. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan adanya data pengunjung dan pembeli dalam 6 bulan terakhir ini : 

Tabel 1.1 Data Pengunjung dan pembeli Website Dropshipan.co.id dalam 6 

bulan terakhir pada tahun 2018 

 

Sumber  : CTO Dropshipan.co.id 

Tabel diatas menunjukan bahwa dalam enam bulan terakhir ini adanya 

kesenjangan antara jumlah pengunjung website dan pembeli, dimana jumlah 

pengunjung tidak berbanding lurus dengan jumlah pembeli. Hal ini merupakan 

permasalahan terhadap minat beli pengunjung pada website dropshipan.co.id, 

sehingga diduga penyebabnya adalah kurangnya Kepercayaan  Konsumen terhadap 

BULAN PENGUNJUNG PEMBELI 

Mei 288 97 

Juni 302 267 

Juli 487 182 

Agustus 321 89 

September 377 107 

Oktober 380 122 



 
 

 
 

website dropshipan.co.id yaitu dalam keyakinan terhadap keberhasilan dalam 

menghasilkan apa yang di inginkan konsumen atau pengunjung wesite, seperti 

produk yang aman, produk berkwalitas, pelayanan website yang nyaman dan 

lainnya pada website dropshipan.co.id, dalam menyikapi masalah tersebut dan 

berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Kekuatan kepercayaan  terhadap minat beli pengunjung website pada 

Dropshipan.co.id”. 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas dapat diidentifikasi masalahnya 

yaitu terdapat pada Kepercayaan  Konsumen terhadap minat beli pada website. 

Adanya kesenjangan antara pengunjung website dan pembeli serta kurangnya 

kepercayaan, diduga masalah tersebut disebabkan karena kurangnya kepercayaan  

dalam minat untuk membeli pada website, sehingga perusahaan kurang 

menumbuhkan rasa kepercayaan  kepada pengunjung dalam menarik minat 

membeli didalam website dropshipan.co.id. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

mengetahui lebih mendalam apakah Kepercayaan dapat memberikan pengaruh 

terhadap minat beli  pada pengunjung website pada Dropshipan.co.id. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1.2.2.1 Bagaimana Kepercayaan pengunjung  website pada Dropshipan.co.id? 



 
 

 
 

1.2.2.2 Bagaimana Minat Beli pengunjung website pada Dropshipan.co.id? 

1.2.2.3 Bagaimana pengaruh dimensi Kepercayaan melaui Trusting Belief dan 

Trusting Intention terhadap Minat Beli Pengunjung website 

Dropshipan.co.id 

1.2.2.4 Berapa besar pengaruh kepercayaan  terhadap minat beli pengunjung 

website pada dropshipan.co.id? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui : 

1.3.1.1 Untuk mengetahui Kepercayaan  pengunjung website pada dropshipan.co.id 

1.3.1.2 Untuk mengetahui minat beli pengunjung website pada dropshipan.co.id 

1.3.1.3 Untuk mengetahui pengaruh dimensi Kepercayaaan melaui Trusting Belief 

dan Trusting Intention terhadap Minat Beli pengnjung website 

Dropshipan.co.id. 

1.3.1.4 Untuk mengetahui besarnya pengaruh kepercayaan  terhadap minat beli 

pengunjung website pada dropshipan.co.id 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1 Kegunaan Teoretis 

Penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai aplikasi ilmu 

yang sudah dipelajari selama penulis mendapatkan keilmuan di Program Studi 

Administrasi Bisnis. Selain itu, agar dapat memberikan  manfaat untuk perusahaan 

dari kontribusi yang penulis  lakukan dalam segi pemikiran terkait bidang 



 
 

 
 

pemasaran, agar minat beli konsumen bisa meningkat didalam menanamkan 

kepercayaan konsumen, dengan begitu penulis dapat membantu  memberi masukan 

atau pertimbangan dalam peningkatan penjualan yang sudah ditargetkan untuk 

kebaikan perusahaan di masa yang akan datang 

1.3.3 Kegunaan Penelitian 

1.3.3.1 Kegunaan Praktis 

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebuah bahan pertimbangan 

sebagai ilmu lebih lanjut, dan dapat memberikan sebuah kontribusi yang baik dari 

segi pemikiran, ilmu pengetahuan mengenai kepercayaan  terhadap niat untuk 

membeli pengunjung website pada dropshipan.co.id, sebagai bentuk pembelajaran 

dari ilmu yang didapatkan pada program studi Administrasi bisnis di Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi.  

Hasil penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan pembelajaran serta 

menghasilkan pemikiran baru, diantaranya sebagai berikut: 

1.3.3.1.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini berhadap dapat memberikan dan menambah pengetahuan dan 

wawasan, baik teori maupun praktik dibidang pemasaran. Khususnya mengenai 

adanya Kekuatan kepercayaan  terhadap minat beli pengunjung website, dan 

sebagai pencapaian tugas akhir jenjang strata 1 (S1) Program Studi Ilmu 

Adimistrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

 



 
 

 
 

1.3.3.1.2 Bagi Perusahaan 

Penelitian ini berharap dapat dijadikan media informasi yang dapat 

membagun perusahaan untuk dapat mengevaluasi agar menjadi perusahaan yang 

lebih baik lagi dan dapat memberikan inspirasi dalam memecahkan sebuah 

masalah, sehingga dapat membantu dalam perancangan strategi dalam bisnis 

khususnya mengenai kepercayaan konsumen tehadap minat beli pada website. 

1.3.3.1.3 Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini peneliti mengharapkan adanya manfaat dan dapat memberikan 

referensi deskripsi dan bahan kajian yang serupa untuk mahasiswa/I dalam 

mengdakan penelitian selanjutnya mengenai seberapa besar keuatan atau pengaruh 

kepercayaan terhadap minat beli pengunjung website. 

1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

Peneliti memilih lokasi penelitian pada website dropshipan.co.id yang di 

naungi oleh CV. Ultiface selamet nugraha, yang beralamatkan di Jl. kh.A.Sanusi 

No.15, rt.01/rw.01 kecamatan gunung puyuh, kelurahan karang tengah, Kota 

Sukabumi, Jawa Barat 

1.4.2 Lamanya Penelitian` 

Jadwal Penelitian yang dilakukan peniliti selama kurang lebih delapan bulan, 

terhitung dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Mei 2019, dengan tahap 

sebagai berikut:



 
 

 
 

Tabel I.2  Jadwal Kegiatan dan Pelaksanaan Peneli

No Kegiatan 
Oktober November Desember  Januari Februari Maret April Mei Juni  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Tahapan 

Persiapan - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1 Pengajuan Judul                                                                         

2 Survei Awal                                                                          

3 

Bimbingan Usulan 

Penelitian                                                                       

4 

Sidang Usulan 

Penelitian                                     

 
Tahapan 

Penelitian 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1 Observasi                                     

2 Wawancara                                     

3 

Penyebaran 

Kuesioner                                     

 
Tahapan 

Penyusunan 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1 Pengumpulan Data                                     

2 Analisis Data                                     

3 Penglahan Data                                     

4 Penyusunan Skripsi                                     

 
Tahapan 

Perbaikan 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1 Bimbingan Skripsi                                                                        

2 Sidang Skripi                                                                         

3 Perbaikan Skripsi                                     



 
 

 
 

 


