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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Didalam era globalisasi moderen saat ini teknologi informasi berkembang sangat cepat 

yang menjangkau semua aspek dalam kehidupan manusia salah satunya pemasaran perusahaan. 

Dulu dalam perdagangan hanya dilakukan oleh masyarakat yang mempuyai benda untuk ditukar 

dengan beda lainnya sebagai alat pembayaran. Seperti yang sudah terjadi dalam dunia bisnis 

munculnya peluang usaha dalam teknologi informasi dan komunikasi yang dipergunakan untuk 

perdagangan elektronik atau digital yang dikenal dengan e-commerce (toko online). E-commerce 

merupakan media perdagangan digital yang berkaitan dengan aktivitas pembelian, penjualan dan 

pemasaran suatu produk atau jasa dengan menggunakan jaringan internet sebagai salah satu bentuk 

perdagangan dimasa mendatang. Perilaku konsumen dapat menjelaskan bahwa keputusan 

konsumen dalam membeli suatu dipengaruhi oleh karakteristik konsumen itu sendiri yang meliputi 

produk, harga, distribusi dan promosi yang disediakan oleh beberapa perusahaan dalam bauran 

pemasaran.  

 

 Kemampuan perusahaan dalam memahami kebutuhan pelanggan merupakan salah satu 

faktor penting yang mempengaruhi kinerja organisasi. Tanpa pemahaman yang menyeluruh 

tentang keinginan pelanggan dan kondisi perusahaan, pemilik usaha akan mengambil keputusan 

menggunakan intuisinya. Oleh karena itu, fitur data mining dalam sistem informasi manajemen 

diperlukan untuk mengungkap informasi yang tersembunyi dalam data transaksi yang telah ada 

yang pada akhirnya memungkinkan pemilik usaha untuk membuat keputusan berdasarkan data 

dan mentransformasikannya dalam bentuk kebijakan bisnis yang bermanfaat untuk proses 

bisnisnya. [1] 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen merupakan sikap yang dilakukan oleh seorang saat melakukan 

pembelian atau menggunakan suatu produk atau jasa. Sebagai suatu sikap yang dilakukan 

konsumen dalam mendorong keputusan untuk melakukan pembelian suatu barang atau jasa, 

biasanya konsumen akan memikirkan terdahulu barang yang ingin dibeli dengan 

mempertimbangkan mulai dari harga, kualitas dan fungsi dari barang tersebut.  

Pengertian E-Commerce 

 E-commerce merupakan sebuah proses bisnis yang menggunakan teknologi elektronik 

sebagai penghubung antara perusahaan dan perusahaan  serta  konsumen dalam bentuk transaksi 

elektronik serta terjadi pertukaran atau penjualan barang atau jasa dan informasi elektronik. Hal 

ini bertujuan untuk mempermudah sebuah transaksi dan meminimalkanbiaya serta meningkatkan 

kualitas dan kecepatan layanan kepada konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode yang dipergunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian deskripsi  yang 

merupakan salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap serta 

fakta tentang fenomena sosial dan kajian pustaka. Dengan diintenskan menggunakan suatu narasi 

untuk menjawab tujuan selanjutnya melakukan analisis yang berkaitan tentang perilaku 

masyarakat dalam menggunakan platfrom belanja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengertian Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen merupakan sikap yang dilakukan oleh seorang saat melakukan 

pembelian atau menggunakan suatu produk atau jasa. Sebagai suatu sikap yang dilakukan 

konsumen dalam mendorong keputusan untuk melakukan pembelian suatu barang atau jasa, 

biasanya konsumen akan memikirkan terdahulu barang yang ingin dibeli dengan 

mempertimbangkan mulai dari harga, kualitas dan fungsi dari barang tersebut.  

 Pengertian E-Commerce 

 E-commerce merupakan sebuah proses bisnis yang menggunakan teknologi elektronik 

sebagai penghubung antara perusahaan dan perusahaan  serta  konsumen dalam bentuk transaksi 

elektronik serta terjadi pertukaran atau penjualan barang atau jasa dan informasi elektronik. Hal 

ini bertujuan untuk mempermudah sebuah transaksi dan meminimalkanbiaya serta meningkatkan 

kualitas dan kecepatan layanan kepada konsumen. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

 Budaya merupakan sekumpulan nilai dasar, presepsi, keinginan dan 

perilaku yang dipahami oleh kelompok sosial contohnya keluarga atau 

instutisi lainnya.  

 Sosial, perilaku konsumen dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam 

sosial yaitu kelompok acuan, keluarga, peran dan sebuah status sosial. 

 Pribadi, keputusan dalam membeli dapat dipengaruhi oleh kepribadian 

yaitu usia, tahap situs sebuah kehidupan,sebuah pekerjaan dan keberadaaan 

ekonomi. 

 Psikologi, salah satu proses psikologi yang bergantung dengan kepribadian 

konsumen tertentu untuk memperoleh proses keputusan konsumen 



 
 

 

 

 Dampak Perilaku Konsumen Dalam Menggunakan E-commerce 

 

Adapun perilaku konsumen dalam e-commerce dapat dipengaruhi oleh sebuah 

faktor kepuasan dalam melakukan sebuah transaksi atau belanja secara omline merupakan 

sebauh faktor utama bagi sebuah konsumen untuk mencoba suatu yang tersedian dalam 

online shop. Belanja menggunakan internet telah menjadi sebuah jalan pintas yang 

digunakan konsumen untuk melakukan penjualan atau pembelian, jumlah yang belanja 

menggunakan internet terjadi kenaikan setiap tahunnya itu menjadi salah satu cara 

perusahaan untuk memajukkan bisnisnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

KESIMPULAN 

Perilaku konsumen merupakan sikap yang dilakukan oleh seorang saat melakukan 

pembelian atau menggunakan suatu produk atau jasa. Sebagai suatu sikap yang dilakukan 

konsumen dalam mendorong keputusan untuk melakukan pembelian suatu barang atau jasa, 

biasanya konsumen akan memikirkan terdahulu barang yang ingin dibeli dengan 

mempertimbangkan mulai dari harga, kualitas dan fungsi dari barang tersebut.  

E-commerce merupakan sebuah proses bisnis yang menggunakan teknologi elektronik 

sebagai penghubung antara perusahaan dan perusahaan  serta  konsumen dalam bentuk transaksi 

elektronik serta terjadi pertukaran atau penjualan barang atau jasa dan informasi elektronik. 

Adapun perilaku konsumen dalam e-commerce dapat dipengaruhi oleh sebuah faktor kepuasan 

dalam melakukan sebuah transaksi atau belanja secara online merupakan sebuah faktor utama bagi 

sebuah konsumen untuk mencoba suatu barang yang tersedia dalam online shop.  
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