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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Niat beli merupakan sikap konsumen terhadap suatu produk jika kri-teria 

produk sesuai dengan kebutuhan konsumen tersebut. Standar produk memenuhi 

kebutuhan konsumen maka niat beli merupakan sikap konsumen terhadap produk 

tersebut. Semakin tinggi kepercayaan konsumen terhadap produk maka semakin 

tinggi pula keinginan konsumen untuk membeli. Niat membeli dipengaruhi oleh 

banyak factor seperti persepsi harga, kualitas layanan, dan promosi. Persaingan 

komersial dalam suatu industri menjadi semakin ketat. Industri sandang 

merupakan salah satu industri yang memiliki daya saing tinggi. Budaya konsumen 

yang sering kita jumpai adalah perilaku konsumen yang boros belanja dan 

konsumsi yang tinggi. Faktor sosial ekonomi juga menyebabkan niat beli 

konsumen terhadap suatu produk. Salah satu jenis garmen yang diminati 

konsumen muda karena aspek fashion-nya adalah produk denim. Hal ini terbukti 

dengan banyaknya produk denim yang beredar baik dalam produksi dalam negeri 

maupun luar negeri. 

Denim adalah salah satu jenis kain yang proses pembuatannya ditenun 

dengan serat katun warna biru. Serat katun berwarna biru yang dimaksud tersebut 

adalah untuk jenis pakan. Sedangkan untuk jenis lungsi menggunakan serat warna 

putih. Hal inilah yang menyebabkan mayoritas kain Jeans bagian dalamnya 

terlihat berwarna putih.Kain jenis Denim dibuat dengan menggunakan bahan 

Twill Weave atau sejenis tenun silang kepar. Jenis bahan ini mampu menghasilkan 

garis diagonal yang merupakan ciri khas dari kain Denim secara umum.Awalnya, 

kain Denim dikembangkan oleh Negara Amerika untuk para pekerja di 

pertambangan. Saat ini kain Denim sudah digunakan untuk berbagai produk dan 

hampir semua kalangan bisa menggunakannya. Di antara produk yang dibuat 

menggunakan bahan ini seperti celana, tas, sepatu, kemeja dan masih banyak lagi 

yang lainnya.Bahan Denim ini disebut Denim asli atau benar-benar Denim apabila 

produknya terbuat dari 100% bahan katun. Sedangkan saat ini sudah banyak 

produk Denim yang dicampur dengan berbagai bahan lain seperti Spandex. Ini 

membuat tekstur dari kain ini lebih elastis. Hasil tenunan dari kain Denim adalah 

jenis tekstil yang paling tahan lama dan kuat. Hal inilah yang menjadi alasan 

mengapa awalnya kain Denim digunakan untuk pakaian pekerja tambang. 
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Bahkan, saat ini kain Denim sangat banyak digemari karena benar-benar 

menawarkan produk yang tebal dan tahan lama. (https://olympics30.com/kain-

denim/). 

Jenis kain Denim ini amat mudah dicuci, tekstuturnya sedikit tebal dan 

terbilang sangat awet. Bahkan, jika diamati tekstur yang dimiliki mirip layaknya 

karpet. Namun, terkesan lebih tipis dan lebih halus. Di awal munculnya jenis kain 

ini, hanya ada satu warna yang ditawarkan yakni warna indigo. Seiring 

berjalannya waktu serta banyaknya permintaan konsumen, saat ini ada berbagai 

warna yang dimiliki oleh kain jenis Denim ini. Mulai dari warna hitam, abu-abu, 

putih khaki, biru terang, cokelat dan warna-warna lainnya. Bahkan untuk saat ini 

sudah ada warna-warna cerah seperti hijau, merah, pink dan lain sebagainya. Pada 

awal abad ke 17, Denim sangat terkenal di Inggris. Sesudah di teliti, ternyata 

Denim bukanlah hasil impor. Melainkan Inggris juga memiliki pabrik Denim 

tersendiri. Sejak abad tersebut, kain Denim semakin terkenal di Eropa. Bahkan, 

namanya juga merambah ke kawasan Amerika. Dan jenis kain ini saat ini 

digunakan untuk membuat celana koboy. 

Perkembang fashion sekarang peruntukan celana denim sekarang bisa di 

pakai dalam kegiatan sehari hari, seperti berkerja, bermain, kuliah dan lain lain. 

Celana denim sekarang sudah menjadi barang wajib setiap orang terutama 

mahasiswa, pasti punya aitem celana denim, tidak terkecuali mahasiswa 

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya rata rata kalo kuliah memakai celana 

denim. Ada beberapa merk celana danim yang di pakai beberapa mahasiswa 

Universitas 17 Agustus 1945 antara lain : levi’s, lea jeans, jinsio, prolog.id, vav 

denim, cardinal, zara dan lain lain.  

Perkembangan teknologi di era globalisasi yang terus berubah dari hari 

ke hari. Hal ini berdampak pada pemasaran dan perkembangan bisnis. Persaing 

bisnis yang semakain ketat menuntut perusahaan atau pengusaha untuk 

menyesuaikan kembali strategi pemasarannya. Strategi pemasaranya yang di 

terapkan harus memenuhi kondisi saat ini, agar bisa memenangkan persaingan 

bisnis adalah dengan menggunakan internet. Internet adalah jaringan computer 

global yang sangat besar dan dapat menghubungkan pengguna computer di satu 

negara ke negara lain sehingga mereka dapat berkomunikasi satu dengan yang lain 

dan membentuk situs E commerce. Tantangan utama bagi pebisnis saat ini adalah 

bagaimana memenangkan pangsa pasar dengan mengelola, mengontrol, dan 

mengoptimalisasi strategi pemasarannya, dengan menggunakan situs jejaring 

sosial para pebisnis saat ini begitu dimudahkan dalam aktivitasnya. Saat 

memasarkan produk lewat internet, pedagang akan mendapatkan banyak 

https://olympics30.com/kain-denim/
https://olympics30.com/kain-denim/
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keuntungan, diantaranya konsumen dapat memesan dan mendapatkan produk 

yang mereka butuhkan kapanpun dan dimanapun.  

Pengusaha yang memahami manfaat pemasaran melalui situs E 

commerce akan menggunakan untuk mecari, mengkomunikasikan, dan mejual 

produknya. Pemasaran melaluai situs E commerce tidak dibatasi oleh lokasi dan 

waktu promosi, berbeda ketika promosi dilakukan melalui media cetak dan siaran, 

perkembangan akses dan informasi yang sangat pesat, dan kegiatan perdagangan 

dapat di lakukan secara privat. Kemudahan pemasaran di lakukan di E commerce 

bisa dilakukan siapa saja, dimana saja dan kapan saja . Secara umum,produk atau 

layanan yang dijual melalui webset atau E commerce (shopee, tokopedia, DLL) 

tidak jauh berbeda dengan pemasaran tradisional, yaitu menceptikan, 

memperoleh, dan mempertahankan nilai pelanggan. Pemasaran dengan 

mengunakan internet kini sangatberkembang, karena dapat dengan mudah 

memasarkan barang / jasa toko online yang kita kenal dengan yaitu transaksi yang 

dilakukan di duia maya, tanpa adanya pertemuan antara pembeli dan penjual, 

tanpa adanya pertemuan antara penjual dan pembeli, lengkapilah kutipan barang 

dengan mengupload gambar, foto, video dan spesifikasi barangtersebut ke website 

atau E commerce. 

Ada beberapa macam situs  E commerce yang ada di internet, diantaranya 

yaitu blibli.com, tokopedia, shopee, lazada, olx, Dari kelima situs jejaring sosial 

tersebut, yang paling populer saat ini adalah shopee. Pengguna shopee saat ini 

lebih banyak dari pada situs lain. Jadi e commerce menjadi sesuatu yang dianggap 

sangat hebat. 
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Gambar 1. 1 Data Pengunjung E-Commerce 

Sumber: https://www.indozone.id 

Salah satu faktor penting konsumen tertarik untuk melakukan pembelian 

melalui E commerce, dapat dilihat berdasarkan faktor persepsi harga, kualitas 

layanan elektronik dan promosi. Konsumen saat ini ini sangat sensitif terhadap 

harga sesuatu produk. Sesuatu produk hendak lebih gampang diterima konsumen 

kala harga dari produk tersebut dapat dijangkau oleh konsumen. Shopee 

menawarkan bermacam produk dengan harga yang sanggup bersaing dengan 

industri lain. Konsumen merasa puas dengan harga serta mutu produk yang baik, 

hingga konsumen melaksanakan pembelian ulang. 

Kualitas pelayanan elektronik yang diberikan oleh perusahaan dengan 

baik membuat konsumen merasa puas dengan kualitas yang mereka terima. 

Kualitas pelayanan yaitu memberikan berbagai pelayanan yang diberikan oleh 

perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen serta memenuhi 

harapan konsumen. bahwa layanan elektronik yang di sediakan oleh penyedia 

situs web atau E commerce. Dampak pada konsumen saat mengunjungi E 

commerce yang dalam melakukan transaksi online atau sekedar mencari informasi 

baik dan buruknya suatu E service dapat dirasakan dari pengalaman konsumen. 
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Promosi adalah aktivitas pemasaran yang berusaha untuk menyebarkan 

informasi, mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, memberi dan loyal pada 

produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Promosi yang diberikan 

oleh pihak E commerce atau penjual di dalam E commerce tersebut bisa menjadi 

daya tarik tersendiri bagi pembeli atau calon pembeli. 

Saat membeli suatu produk selalu terjadi proses keputusan pembelian 

yaitu tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen 

benar-benar membeli. Keputusan pembelian yang terjadi pada saat melakukan 

pembelian melalui E commerce tentunya melewati beberapa pertimbangan 

diantaranya yaitu pertimbangan terhadap harga, kualitas layanan elektronik, dan 

promosi. 

Sebelum adanya pandemic covid-19 yang melanda dunia dan tidak 

terkecuali Indonesia Tokopedia sebagai E commerce dengan jumlah pengunjung 

web bulanan terbesar pada kuartal III 2019. Total pengunjung web 

bulanan Tokopedia sebanyak 66 juta pengunjung. Peringkat selanjutnya diisi oleh 

Shopee sebanyak 56 juta pengunjung dan Bukalapak sebanyak 43 juta pengunjung 

web bulanan. 

 

 
Gambar 1. 2 Data Pengunjung Bulanan E Commerce 

Sumber : https://databoks.katadata.co.id 



6 
 

Saat ini sesudah terjadinya pandemic covid-19 E commerce yang 

digemari yaitu E commerce Shopee. Shopee  merupakan E commerce nomor  satu  

yang  paling  sering  dikunjungi  di  kuartal ketiga  tahun   2020   menurut   data   

dari   Iprice. E commerce Shopee  menyediakan berbagai layanan dalam 

produknya, seperti jasa pengiriman, rewardkoin, ShopeePay, acara bulanan, 

voucher   pembelian,   voucher gratis ongkir, pembayaran tagihan, pembelian 

pulsa dan paket data, dansebagainya.Berdasarkan  uraian  di  atas,  penelitian  ini  

dilakukan  untuk  menganalisis  layanan Shopee  sebagai e-commerceyang  berada  

pada  tingkat   atas   terhadap  loyalitas penggunanya.  Penelitian  ini  bertujuan  

untuk  memberikan  informasi  kepada  pembaca mengenai  layanan-layanan E 

commerce yang  dapat  memberikan  pengaruh  pada loyalitas   pelanggannya.   

Hasil yang didapatkan dari penelitian diharapkan dapat membantu pihak E 

commerce Shopee bisa mempertahankan dan mengoptimalkan kualitas 

pelayanan, dijadikan acuan untuk berbisnis bagi pihak lainnya dan untuk rujukan 

dalam penelitian selanjutnya.  

 
Gambar 1. 3 Data Pengunjung Bulanan E Commerce 

Sumber : https://databoks.katadata.co.id 

Seperti halnya Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis UNTAG Surabaya 

sebagai generasi milenial yang sebagian besar menjadi pengguna shopee untuk 

membeli celana denim. Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Untag Surabaya 
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saya pilih menjadi subjek penelitian karena hampir semua mahasiswa 

menggunakan aplikasi shopee untuk berbelanja online.  

Salah satu kelebihan shopee yaitu kita bisa mengetahui adalah banyaknya 

promo yang di berikan dan kulitas layan yang bagus. Namun shopee juga memiliki 

kekurangan yaitu banyaknya online shop yang memasarkan barang di shopee 

sehingga membuat konsumen kesulitan menentukan toko online yang kredibel 

dan bukan penipuan. Juga seringkali terdapat ketidak sesuaian antara ekspektasi 

dan kenyataan antara barang yang datang dengan barang yang dilihat pada gambar 

akun shopee.Seperti yang terjadi sekarang, hampir semua aktivitas mulai dari 

aktivitas sekolah sampai aktivitas perkantoran mengalami revolusi akibat 

pengaruh pandemi Covid-19, tak terkecuali juga kegiatan marketing. Sebuah 

perusahaan menerapkan berbagai metode marketing yang terus berkembang 

sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan inovatif dimana produsen dan 

konsumen dapat melakukan transaksi yang mudah melalui media tertentu, serta 

dapat melakukan transaksi secara bebas karena tidak memerlukan waktu maupun 

tempat akibat adanya internet. 

Saat ini, akibat pandemic Covid-19 banyak pelaku bisnnis yang mulai 

melebarkan sayap usahanya di dunia maya untuk mendatang untung besar atau 

tetap menjalankan usahanya. Dengan memanfaatkan fasilitas internet, para 

pemula dan pelaku bisnis yang sebelumnya menggunakan roda bisnis 

konvensional kini tertarik untuk menderikan toko online untuk menjajangkau 

calon konsumen ke segala arah, selain itu juga mampu memenuhi kebutuhan 

konsumen saat ini terutama kenyamanan dan keamanan. Selain kemudahan 

berbelanja yang terinspirasi dari ancaman penyebarak virus Covid-19, 

perdagangan online bias menjadi salah satu alternative yang sangat membantu 

dalam meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Banyak sekali pelaku bisnis 

yang memulai berjualan online membuat persaingan bisnis semakan ketat dan 

menuntut setiap perusahaan mampu bersaing menarik konsumen. 

 Selama ini perkembangan toko online sangat pesat di kalangan pelajar 

dan generasi muda. Produk dan layanan yang disediakan oleh berbagai E 

commerce anatara lain shopee yang memudahkan berbelanja, dan Mahasiswa 

dapat memilih toko online sebagai salah satu tempat belanja selain tempat pusat 

berbelanjaan.  
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 Berdasarkan latar belakang tersebut saya sebagai penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul: 

 “PENGARUH PERSEPSI HARGA, KUALITAS LAYANAN 

ELEKTRONIK (e service quality) DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN CELANA PANJANG DENIM  ONLINE SHOP MELALUI 

SHOPEE MAHASISWA EKONIMI DAN BISNIS UNTAG SURABAYA” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah persepsi harga memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian 

online shop melalui media E commerce shopee pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi & Bisnis UNTAG Surabaya? 

2.  Apakah kualitas layanan elektronik (e service quality) memiliki pengaruh 

terhadap keputusan pembelian online shop melalui media E commerce 

shopee pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis UNTAG Surabaya? 

3.  Apakah promosi memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian 

online shop melalui media E commerce shopee pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi & Bisnis UNTAG Surabaya? 

4.  Apakah persepsi harga, kualitas layanan elektronik (e service quality), 

dan promosi memiliki pengaruh secara simultan terhadap keputusan 

pembelian online shop melalui media E commerce shopee pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis UNTAG Surabaya?  

 

1.3 Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap 

keputusan pembelian online shop melalui media E commerce shopee pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Untag Surabaya.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas layanan elektronik 

(e service quality) terhadap keputusan pembelian online shop melalui E 

commerce shopee pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Untag 

Surabaya.  

3.  Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi terhadap 

keputusan pembelian online shop melalui media E commerce shopee pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Untag Surabaya.  
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4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi harga, kualitas 

layanan eletronik (e service quality), dan promosi terhadap keputusan 

pembelian online shop melalui media E commerce shopee pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Untag Surabaya.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:  

1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen pemasaran. 

Menjadi bahan kajian dan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya, 

khususnya dalam mengembangkan penelitian tentang hubungan antara 

variabel-variabel harga, kualitas layanan, promosi, dan keputusan 

pembelian online melalui E commerce shopee. 

2. Bagi Praktisi 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi konstribusi dan manfaat bagi 

para pelaku bisnis online. Dengan melihat prospek dari kegiatan pemasar 

yang berbasis online, sebagai pertimbangan dalam menentukan strategi 

pemasaran berikutnya mengingat semakin berkembangnya pemasaran 

berbasis online.  

3. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menambah pemahaman 

mengenai tema yang digunakan oleh peneliti guna memperdalam 

pengalaman dan pengetahuan dalam bidang pemasaran, khususnya pada 

pemasaran yang dilakukan secara online pada media E commerce shopee. 
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