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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Era globalisasi membawa transformasi yang besar khususnya dalam bidang 

teknologi informasi yang terbukti telah berkembang sangat pesat dan membantu 

aktivitas penggunanya. Salah satu wujud dari perkembangan teknologi dan 

informasi adalah hadirnya internet. Dengan menggunakan internet, pengguna 

dapat mengakses beragam informasi, mulai dari informasi berita harian hingga 

beragam informasi terkait ilmu pengetahuan. Kemudahan yang ditawarkan oleh 

internet telah berhasil memenuhi berbagai macam kebutuhan penggunanya. Di 

Indonesia, jumlah pengguna internet selalu mengalami peningkatan setiap 

tahunnya dimana pada tahun 2019 jumlahnya adalah sebanyak 150 juta jiwa 

dengan penetrasi sebesar 56% dari total keseluruhan penduduk Indonesia. Jumlah 

ini meningkat pada tahun 2020 dimana menjadi sebanyak 175.4 juta jiwa dengan 

penetrasi sebesar 64% dari total keseluruhan penduduk Indonesia, meningkat 

sebesar 25 juta pengguna dari tahun 2019 (Pradana, 2020). 

Segala kemudahan yang ditawarkan internet menjadikannya sebagai 

kebutuhan dasar tiap orang dan membuat penggunanya menjadi semakin 

tergantung kepada internet. Namun, hadirnya internet dapat dimanfaatkan bukan 

hanya untuk mempermudah memperoleh informasi, tapi juga dapat dimanfaatkan 

untuk menjadi sarana yang mendukung aktivitas bisnis, dimana internet dapat 

menjadi salah satu media komunikasi pemasaran berbasis digital. Para pelaku 

bisnis dapat dengan mudahnya mengenalkan produk mereka melalui internet. 

Dampak yang lebih besarnya adalah internet merubah gaya hidup masyarakat 

dimana perkembangan penggunaan internet mendorong terciptanya transaksi jual 

dan beli yang dilakukan secara online. Transaksi jual beli online, kini dapat 

dilakukan salah satunya melalui e-commerce. Kehadiran e-commerce 

memungkinkan penggunanya untuk  bertransaksi jual dan beli tanpa mereka harus 

bertatapan muka secara langsung serta tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. 

Melalui e-commerce, pembeli dapat dengan mudah bertransaksi tanpa 
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memperdulikan perbedaan tempat dan waktu selama pembeli terhubung ke dalam 

jaringan koneksi internet. 

Berdasarkan data dari Bank Indonesia dimana mengemukakan bahwa di 

tahun 2019, tiap bulannya tercatat jumlah transaksi pada e-commerce sebesar 11 

triliun rupiah hingga 13 triliun rupiah. Hal ini membuktikan bahwa industri e-

commerce memiliki peluang yang cukup menjanjikan serta dapat menjadi 

tumpuan ekonomi digital Indonesia. Hal ini juga dikuatkan dengan data SIRCLO 

yang mengemukakan sektor e-commerce Indonesia memiliki jumlah penjualan 

sebesar USD 15 miliar atau sebesar 210,8 triliun rupiah pada tahun 2018 dan 

diprediksi dapat mengalami peingkatan sebesar empat kali lipat atau bahkan lebih 

pada tahun 2022, dimana akan mencapai angka USD 65 miliar atau sebesar Rp 

913,6 triliun (Apriyani, 2020). 

Perkembangan jumlah masyarakat yang mulai sadar terhadap internet serta 

perubahan gaya berbelanja masyarakat yang mulai beralih ke online shopping 

membuat banyak perusahaan e-commerce tertarik untuk memaksimalkan 

kinerjanya di Indonesia serta berupaya menjadi e-commerce yang terbaik dan 

yang paling diminati di antara yang lainnya. Saat ini terdapat banyak perusahaan 

e-commerce yang beroperasi di Indonesia, contohnya adalah Shopee. Shopee 

adalah media belanja online yang berfokus pada mobile-platform (Christiana, 

2019). Shopee merupakan e-commerce gabungan antara B2C (business to 

customer) dan C2C (customer to customer) dimana jual beli terjadi antar 

konsumen maupun bisnis yang menawarkan berbagai jenis produk, seperti, 

produk pakaian, elektronik, produk kecantikan, produk kesehatan, hingga produk 

kebutuhan sehari-hari. Shopee menciptakan transaksi jual dan beli secara online 

dengan mudah, terpercaya, menyenangkan dan gratis hanya dengan melalui 

ponsel/mobile. Aplikasi Shopee dilengkapi dengan fitur live chat sebagai media 

komunikasi antara penjual dan pembeli dan shopee live yang dapat dimanfaatkan 

penjual untuk melakukan penawaran produk secara langsung melalui video live 

streaming. Fitur-fitur ini menjadikan Shopee berbeda dengan perusahaan e-

commerce lain (Hens, 2019). 

 Shopee beroperasi di Indonesia di mulai pada tahun 2015. Shopee adalah anak 

perusahaan dari SEA Group yang berpusat di Singapura. Sampai saat ini shopee 
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telah beroperasi di beberapa negara lainnya yakni Malaysia, Vietnam, Filipina dan 

Thailand (Rahman, 2015). Shopee sendiri memiliki banyak prestasi yang telah 

dicapainya selama beroperasi di Indonesia. Menurut data iPrice pada kuartal 

pertama tahun 2019 Shopee masih berada diurutan ke tiga setelah Tokopedia dan 

Bukalapak. Akan tetapi pada kuartal kedua 2019 Shopee berhasil menggeser 

Bukalapak dan menempati posisi kedua. Pada kuartal ini tercatat bahwa 

pengunjung Shopee sebanyak 90,7 juta setiap bulannya, berbeda tipis dengan 

Bukalapak yang tercatat sebanyak 89,7 juta pengunjung per bulan (Prama, 2019).  

Shopee terus menunjukkan perkembangannya sehingga pada kuartal 

pertama tahun 2020, Shopee berhasil menduduki peringkat teratas dengan jumlah 

pengunjung 71,5 juta per bulan, menggeser Tokopedia yang memiliki  69,8 juta 

pengunjung per bulannya, dan di posisi ketiga terdapat Bukalapak dengan jumlah 

37,6 juta pengunjung tiap bulannya (Yasyi, 2020). Kesuksesan Shopee terus 

berlanjut hingga pada kuartal kedua tahun 2020, dimana jumlah orang yang 

mengunjungi Shopee mencapai 93,44 juta /bulan, yang diikuti pesaingnya yaitu 

Tokopedia dengan jumlah 86,103 juta /bulan. Berikutnya terdapat Bukalapak yang 

dikunjungi 35,288 juta per bulan (Franedya, 2020). Shopee juga berhasil 

menempati urutan pertama sebagai aplikasi yang paling banyak diunduk pada 

Playstore dan Appstore. Sementara pada media sosial, Shopee memiliki pengikut 

sebanyak 4,8 juta di Instagram, 320.800 di Twitter, dan 17,8 juta di Facebook 

(Fauzan, 2020). 

Prestasi yang diraih Shopee tidak terlepas dari strategi pemasaran yang 

terbukti berhasil menarik perhatian masyarakat untuk bertransaksi melalui 

Shopee. Salah satu strategi Shopee yang menarik masyarakat Indonesia adalah 

layanan gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Pada layanan ini, Shopee memberikan 

subsidi ongkos kirim hingga Rp 20.000. Untuk mendapatkannya , calon 

konsumen diharuskan memenuhi batas pembelian tertentu. Meskipun nominal 

subsidi dari ongkos kirim ini tidak terlalu besar, tentunya hal ini menjadi 

keunggulan tersendiri. Gratis ongkos kirim ini membuat Shopee menjadi salah 

satu market place yang yang disukai masyarakat Indonesia . Berdasarkan riset 

Jakpat, salah satu faktor yang paling penting untuk menarik pembeli dalam 
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berbelanja online, selain menawarkan harga yang lebih murah, promo gratis 

ongkos kirim juga menarik banyak peminat. (Sepasi.id, 2020) 

Inovasi dalam strategi pemasaran yang dilakukan Shopee menjadikannya 

merek yang mampu bersaing dengan pemain lama seperti Tokopedia, Lazada dan 

Bukalapak. 

 

Tabel 1. Top Brand Index Kategori Situs Jual Beli Online 

 

No 

2018 2019 2020 

Merek TBI Merek TBI Merek TBI 

1 Lazada 31,8% Lazada 31,6% Lazada 31,9% 

2 Tokopedia 18,5% Shopee 15,6% Shopee 20,0% 

3 Shopee 14,7% Tokopedia 13,4% Tokopedia 15,8% 

Sumber : (Topbrand-award.com, 2020) 

 

Berdasarkan data Top Brand Index tersebut, meskipun dengan persentase 

yang masih di bawah Lazada, namun Shopee berhasil menunjukkan peningkatan 

dalam tiga tahun belakangan secara berturut. Bahkan pada tahun 2019, Shopee 

berhasil menempati urutan ke dua top brand award dan menggeser posisi 

Tokopedia. Survei dari Top Brand Award ini dilakukan dengan mengukur tiga 

parameter dari Top Brand, yang antara lain adalah top of mind, last usage, dan 

future intention. 

Parameter top of mind mengukur bagaimana kesadaran akan merek atau 

melihat merek pertama apa yang disebutkan oleh responden saat kategori produk 

diutaran, selanjutnya ada parameter last usage yaitu melihat merek apa yang 

digunakan atau dikonsumsi oleh respenden dalam siklus pembelian ulang, dan 

yang terakhir adalah parameter future intention yaitu melihat apakah terdapat 

keinginan dari responden untuk menggunakan kembali merek tersebut pada lain 

waktu (Topbrand-award.com, 2020). 

Oleh karena itu, data yang disajikan oleh Top Brand Index tersebut 

merepresentasikan bahwa Shopee termasuk ke dalam tiga e-commerce yang 

paling diingat pertama kali oleh sebagain besar responden, e-commerce yang 

terakhir digunakan oleh sebagian besar responden dan juga e-commerce yang 

akan digunakan kembali oleh sebagian besar konsumen di masa mendatang. 
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Saat ini para konsumen semakin cerdas juga semakin selektif dalam 

menentukan produk dan atau jasa yang akan mereka pakai atau gunakan. Oleh 

karenanya, tiap perusahaan atau bisnis dituntut untuk mampu memimpin 

persaingan. Cara yang dapat dilakukan untuk memimpin persaingan adalah 

dengan mencapai loyalitas merek, dimana loyalitas sendiri merupakan tujuan dari 

perusahaan e-commerce maupun perusahaan konvensional pada umumnya 

(Pasharibu et al., 2018). Loyalitas merek merupakan perilaku positif pelanggan 

pada sebuah merek, perilaku positif ini yang membentuk keinginan kuat pada 

pelanggan untuk melakukan pembelian ulang pada merek yang sama baik pada 

saat ini maupun pada masa mendatang (Sumarwan 2011, hlm. 391). Dapat 

diartikan bahwa jika pelanggan sudah memiliki loyalitas merek yang kuat  

terhadap merek maka pelanggan tidak akan mudah terpengaruh untuk pindah ke 

merek pesaing meskipun terdapat banyak tawaran menarik. 

Loyalitas merek dapat terbentuk dari banyak faktor salah satunya adalah 

melalui citra merek. Citra merek adalah kesan atau penilaian konsumen yang 

muncul saat memikirkan sebuah produk atau merek tertentu. Merek yang kuat 

dapat menjadi faktor yang penting bagi setiap perusahaan karena, dengan merek 

yang kuat, perusahaan dapat memperoleh banyak kelebihan, seperti pesepsi 

kualitas yang baik, loyalitas merek yang tinggi, dan lain-lain. (Rahman  2010, 

hlm. 182). 

Selain itu, faktor lainnya yang dapat membentuk sebuah loyaliats merek 

adalah kepercayaan merek, dimana kepercayaan merek sebagai salah satu faktor 

yang memediasi perilaku konsumen sebelum memutuskan pembelian maupun 

sesudah pembelian pada sebuah merek. Faktor ini juga dapat menghasilkan  

loyalitas dalam jangka panjang serta mampu memperkuat hubungan antara dua 

pihak yaitu konsumen dan merek (Liu et al., 2011).  

Dalam data Top Brand Index di atas, saat ini Shopee masih berada di urutan 

ke dua setelah Lazada, dimana Shopee masih dikalahkan oleh Lazada yang 

memiliki persentase sebesar 31,9%, sedangkan Shopee memiliki persentase 

sebesar 20%. Strategi yang dapat diterapkan Shopee untuk mengatasi hal tersebut 

adalah dengan meningkatkan dan memperkuat citra merek serta kepercayaan 

merek dari Shopee dengan tujuan agar terciptanya loyalitas merek Shopee yang 
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pada akhirnya akan membawa Shopee menjadi perusahaan e-commerce yang 

unggul di dalam pasar. 

Didukung oleh penelitian Utomo, (2017) dengan judul “Pengaruh Brand 

Image, Brand Awaraness dan Brand Trust Terhadap Brand Loyalty Pelanggaan 

Online Shopping” juga penelitian Ramadhan (2019) yang berjudul “Pengaruh 

Citra Merek, Kepercayan, dan Komitmen Terhdap Loyalitas Pelanggan Aplikasi 

Transportasi Online GOJEK di Kota Malang” yang keduanya menunjukkan hasil 

bahwa brand image juga brand trust memiliki berpengaruh signifikan terhadap 

brand loyalty Namun, kedua hasil penelitian ini tidak sama dengan penelitian oleh 

Marliawati & Cahyaningdyah (2020) yang berjudul “Impact the Brand of 

Experince and Brand Image on Brand Loyalty: Mediator Brand of Trust” yang 

mendapatkan hasil bahwa brand image tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap brand loyalty, sebaliknya, brand trust memiliki pengaruh yang 

signifikan terhdap brand loyalty.  

Dengan mempertimbangkan fenomena yang telah didukung oleh penelitian 

terdahulu, maka penulis berniat melaksanakan penelitian berjudul “Pengaruh 

Citra dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas pada E-commerce Shopee”. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Dengan berdasar fenomena di latar belakang, rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Apakah citra berpengaruh  terhadap loyalitas pada e-commerce Shopee ? 

b. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas pada e-commerce 

Shopee ? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Dengan melihat pada latar belakang serta rumusan masalah sebelumnya,  

penelitian ini memiliki tujuan yaitu : 

a. Untuk mengetahui, membuktikan dan menganalisa apakah citra berpengaruh 

terhadap loyalitas  pada e-commerce Shopee. 

b. Untuk mengetahui, membuktikan dan menganalisa apakah kepercayaan 

berpengaruh terhadap loyalitas  pada e-commerce Shopee. 
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I.4 Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap penelitian ini akan memperoleh hasil yang mampu 

memberikan beberapa manfaat, diantaranya:  

a. Manfaat Teoritis 

Peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna untuk para 

akademisi juga teoritis dalam memberikan contoh nyata pembelajaran 

terkait topik loyalitas merek melalui variabel citra merek dan kepercayaan 

merek di dalam sebuah perusahaan. Peneliti juga mengharapkan penelitian 

ini dapat membantu para mahasiswa yang dikemudian hari akan melakukan 

penelitian dengan objek serupa dengan mengambil langkah-langkah dalam 

penelitian ini.  

b. Manfaat Praktis 

Peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna untuk 

perusahaan khususnya perusahaan yang bergerak dibidang teknologi agar 

dapat memaksimalkan dan membangun citra merek dan kepercayaan merek 

demi terciptanya loyalitas merek yang pada akhirnya akan membantu 

perusahaan untuk tetap memiliki keunggulan yang kompetitif di dalam 

persaingan.  

Bagi pemerintah, penelitian ini di harapkan menjadi pandangan untuk 

membuat kebijakan yang membantu perusahaan untuk dapat membangun 

loyalitas merek perusahaanya terutama pada perusahaan berbasis teknologi. 

Terakhir, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memotivasi para 

mahasiswa dan pelajar yang belajar untuk berwirausaha untuk dapat 

membangun loyalitas pada merek yang mereka miliki. 
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