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BAB 2 

GAMBARAN UMUM LAZADA DAN IDENTITAS RESPONDEN 

2.1 PT. Lazada Indonesia 

2.1.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan 

Lazada diluncurkan pada bulan Maret 2012 dan berkembang pesat hingga saat ini. 

Lazada Indonesia merupakan salah satu bagian dari jaringan retail online Lazada 

Group yang beroperasi di enam negara di Asia Tenggara, yang terdiri dari Lazada 

Indonesia, Lazada Malaysia, Lazada Thailand, Lazada Vietnam, lazada Singapore 

dan Lazada Filipina dengan total pengguna 550 juta pengguna dari total 

keseluruhan enam negara tersebut. 

Lazada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan jual beli 

online dan ritel e-commerce, hasil pengembangan dari perusahaan inkubator 

teknologi internet asal Jerman yaitu Rocket Internet. Roket internet juga telah 

sukses menciptakan berbagai perusahan-perusahaan yang inovatif dan kreatif di 

berbagai belahan dunia, yang berkantor pusat di Berlin, Jerman. Proyek yang 

dimiliki Rocket Internet lainya di Indonesia antara lain zalora, foodpanda, 

traveloka. Pada tahap awal pengembangannya Rocket Internet banyak membantu 

mulai dari merekrut tenaga ahli, meyuntikan dana, dan mengimplementasikan 

platfrom teknologinya. Namun setelah lazada mampu berkembang secara mandiri, 

Rocket Internet tidak lagi banyak terlibat dalam kegiatan operasionalnya. Pada 

saat ini Rocket Internet lebih berperan dari segi investasi dan pendanaannya. 

Selain Rocket Internet, lazada juga mendapatkan suntikan dana dari beberapa 

investor besar seperti; JP Morgan, Tesco, Temasek Holdings, Summit Partners, 
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Investment AB Kinnevik, Access Industries, dan Verlinvest dengan total 

pendanaan sekitar $ 520 milyar.  

Lazada sebagai perusahaan yang bergerak dibidang ritel e-commerce di 

Indonesia berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam 

membeli berbagai jenis produk dari berbagai kategori, mulai dari produk 

eloktonik, dekorasi rumah, produk kesehatan hingga produk kecantikan, dengan 

cukup mengakses situs maupun aplikasi dari Lazada. Ditunjang dengan fasilitas 

multiple payment termasuk cash-on-delivery, memberikan kemudahan bagi 

konsumen khususnya di Indonesia untuk mendapat barang-barang terbaru yang 

diinginkannya. Selain memberikan kemudahan transaksi lazada juga memberikan 

berbagai promo serta diskon dengan potongan harga murah dan penawaran-

penawaran yang pastinya menarik untuk para pembeli. Untuk informasi mengenai 

segala produk dapat diakses di website Lazada indonesia yaitu lazada.co.id. 

Lazada merupakan perintis e-commerce di beberapa negara dengan pertumbuhan 

tercepat di dunia dengan beberapa pengalaman belanja online cepat, aman dan 

nyaman. Bagi Lazada prioritas tertinggi adalah untuk menciptakan pengalaman 

belanja online terbaik untuk setiap pelanggan di Indonesia 

Semenjak tiga tahun beroperasi di Indonesia semenjak Maret 2012 lalu, 

lazada telah berhasil mencatatkan beberapa pencapaian yang luar biasa. Pada 

bulan September 2014 lalu lazada Indonesia berhasil melakukan penjualan secara 

ekslusif smartphone Xiaomi Redmi 1S yang berhasil habis terjual dalam waktu 

tujuh menit. Di bulan tersebut juga, Lazada disebut sebagai situs e-commerce 

paling populer di Indonesia berdasarkan hasil riset oleh perusahaan riset 

NusaResearch. Kemudian di bulan Desember 2014 lazada juga berhasil 
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mengadakan event Online Revolutin 12.12, yaitu event promo yang diprakarsai 

oleh Lazada yang juga diikuti oleh beberapa perusahan raksasa-raksasa e-

commerce tanah air, yang berhasil mencatatkan 10 juta kunjungan pada situs dan 

aplikasi lazada dalam kurun waktu 24 jam. Sampai akhir Desember 2014 tahun 

lalu tercatat total nilai barang terjual (GMV-Gross Merchandising Volume) di 

lazada adalah $384 juta dan mengalami peningkatan 300% dibanding tahun 

sebelumnya. 

CEO Lazada Indonesia pada saat ini adalah Magnus Ekbom. Ia pindah dari 

Swedia ke Asia pada tahun 2011 dan dalam lima tahun terakhir terfokus pada 

pasar Asia Tenggara di mana dia sekarang bertempat tinggal di Indonesia. Ia 

mengungkapkan saat ini Lazada Indonesia kurang lebih memiliki sekitar lima 

ratus karyawan. 

 

2.1.2 Visi dan Misi 

 Visi 

Menjadi situs belanja online dan tujuan menjual produk No 1 di Asia 

Tenggara  

Misi 

1. Kita semua pengusaha dan pemilik di Lazada. Kami memiliki pandangan 

holistik strategi perusahaan, dan bertanggung jawab untuk mendorong 

hasil akhir. 

2. Kita tahu apa yang pelanggan dan penjual kami butuhkan dan inginkan, 

dan bekerja untuk memberikan pengalaman terbaik. 
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3. Kami lebih memilih untuk menetapkan standar tertinggi kami sendiri 

daripada mengikuti apa yang orang lain telah ditentukan. Kami 

menemukan, berinovasi dan menerapkan pada kualitas tinggi dan 

kecepatan, tanpa kompromi. 

4. Kami yakin tapi rendah hati dalam mengejar standar yang tinggi. Kita 

semua memiliki kewajiban untuk menantang jika kita tidak setuju. 

5. Kami menyuarakan kasus kami, setuju untuk tidak setuju dan kemudian 

melakukan sepenuh hati. Kami berpikiran terbuka, jujur dan hormat, 

penempaan lingkungan dibangun atas dasar kepercayaan. 

2.1.3 Struktur Organisasi Lazada 

 

2.1.4 Kepercayaan tentang Lazada 

2.1.4.1 Tampilan 

Berikut tampilan pada beranda pada Lazada.com dengan berbagai menu dan fitur 

untuk memudahkan konsumen dalam mengaksesnya. 
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Gambar 2.1 

Tampilan Beranda 

 

(Sumber : www.lazada.co.id diakses tahun 2018) 

Pada muka awal situs Lazada.co.id terdapat beberapa kategori barang yang 

mampu mempermudah konsumen dalam melakukan pencarian produk. Hal ini 

merupakan fitur yang mampu mengelompokkan jenis-jenis produk berdasarkan 

jenis kebutuhan konsumen. Beberapa kategori tersebut diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

1. Peralatan Elektronik 

2. Aksesoris Elektronik 

3. Peralatan Rumah Tangga 

4. Kesehatan & Kecantikan 

5. Bayi & Mainan 

6. Kebutuhan Rumah Tangga 

7. Keperluan Rumah Tangga & Gaya Hidup 

8. Peralatan Wanita 

9. Peralatan Pria 

10. Jam Tangan & Aksesoris 
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11. Olahraga & Travel 

12. Otomotif 

Selain itu dalam penelitian ini membahas tentang kategori Elektronik dan 

Gadget, dimana di antaranya ada beberapa sub-kategori yang mampu 

mempersempit hasil pencarian. Fungsi dari sub-kategori tersebut adalah 

memfokuskan pencarian yang diinginkan oleh konsumen agar hasil pencarian 

yang dihasilkan lebih detail. Berikut adalah beberapa sub-kategori yang masuk 

dalam kategori elektronik dan gadget : 

1. Peralatan Elektronik 

-Audio 

-Drone 

-Home Entertaintment 

-Handphone 

-Kamera 

-Komputer 

-Laptop 

-Printer 

-Tablet 

-Televisi 

2. Aksesoris Elektronik 

-Aksesoris Berteknologi 

-Aksesoris Handphone 

-Aksesoris Kamera 

-Aksesoris Komputer 
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-Aksesoris Televisi 

-Komponen Jaringan 

-Komponen Komputer 

-Penyimpanan Data 

Selain tampilan beranda pada website Lazada.co.id, ada juga tampilan 

produk beserta harga dan keterangannya untuk memberikan informasi kepada 

konsumen tentang produk tersebut. Selain itu juga banyak muncul berbagai 

kategori seperti fashion, elektronik, dan kebutuhan lainnya yang sangat mudah 

dicari pada situs Lazada.co.id. 

 

Gambar 2.2 

Tampilan Produk  

 

(Sumber :www.lazada.co.id diakses tahun 2018) 

Pada tampilan produk tertera gambar produk yang dijual oleh seller, 

spesifikasi dari produk tersebut secara singkat namun cukup detail, harga dari 

produk tersebut, diskon, hingga estimasi cicilan apabila ingin melakukan kredit 

pembelian. 
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Gambar 2.3 

Informasi Produk 

 

(Sumber : www.lazada.co.id diakses tahun 2018) 

Pada tampilan informasi produk yang tertera dibawah tampilan produk, 

dijelaskan secara lengkap tentang bagaimana produk tersebut. Mulai dari Dimensi 

benda, lebar layar, ukuran internal storage, garansi serta informasi produk 

lainnya. 

2.1.4.2 Penjual 

Beralih pada tampilan bagaimana menjadi seller Lazada.co.id. Langkah – langkah 

yang harus dilakukan yaitu melengkapi form pendaftaran beserta dokumen – 

dokumen yang dibutuhkan dan menyetujui perjanjian, aktifasi akun yang dikirim 

oleh email Lazada, terakhir upload produk yang ingin anda jual.  
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Gambar 2.4 

Langkah Menjadi Penjual 

 

(Sumber : www.lazada.co.id diakses tahun 2018) 

Selain itu, informasi tentang penjual memang perlu diperhatikan oleh 

konsumen mengingat produk yang akan dibeli hanya bisa dilihat dari tampilan 

visual serta keterangan yang disertakan pada kolom keterangan produk. Berikut 

gambar tentang informasi penjual pada website Lazada.com: 

Gambar 2.5 

Informasi Penjual 

 

(Sumber : www.lazada.co.id diakses tahun 2018) 
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Pada tampilan penjual ditampilkan siapa seller produk tersebut, kategori 

keaktifan seller dalam penjualan produknya, rating seller, serta berapa lama seller 

menjadi mitra di Lazada.com. 

2.1.4.3 Pengiriman 

Dari segi pengiriman, Lazada.com mempunyai cara pengiriman maupun berbagai 

agen pengiriman yang telah bekerja sama mempermudah konsumen dalam 

memilih sesuai dengan keinginan. Berikut gambar cara pengiriman dengan 

beberapa agen pengiriman yang telah bekerja sama dengan Lazada: 

 

Gambar 2.6 

Cara Pengiriman 

 

(Sumber : www.lazada.co.id diakses tahun 2018) 

Setelah pembeli melakukan kewajiban dalam pembayaran produk yang 

dibeli, pihak Lazada akan mengkonfirmasi pesanan agar segera dikirim, setelah 

proses konfirmasi sesuai dengan data diri dan alamat yang disertakan selesai, 

selanjutnya produk akan dikirim. Pihak Lazada akan mengkonfirmasi ulang 

apabila produk yang dibeli sudah sampai ketangan konsumen.  
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Gambar 2.7 

Agen Pengiriman 

 

(Sumber : www.lazada.co.id diakses tahun 2018) 

Lazada memiliki sekitar 13 agen pengiriman yang menjadi mitra kerja. 

Seperti Lx, JNE, Ninja Express, First Logistic, Pos Indonesia, RPX, TIKI, MEI 

Express, NCS, ESL Express, J&T Express, Dianta, bahkan Go Send. 

2.1.4.4 Pembayaran 

Sama halnya dengan pembayaran di Lazada, beragam cara pembayaran 

ditawarkan kepada konsumen guna memudahkan dalam pembayaran. 

Gambar 2.8 

Layanan Pembayaran 

 

(Sumber : www.lazada.co.id diakses tahun 2018) 

 

Beragam metode pembayaran yang ditawarkan mulai dari cash on 

delivery, transfer bank, kartu kredit visa, master card, kredivo, e banking BCA 
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dan Mandiri, bisa juga pembayaran melalui mini market seperti indomart dan 

alfamart. 

2.1.4.5 Privasi 

Privasi konsumen selalu menjadi prioritas oleh Lazada dengan beragam privasi 

yang dijelaskan guna memberikan rasa aman dan nyaman dalam pembelian 

online. 

 

Gambar 2.9 

Privasi Konsumen 

 

(Sumber : www.lazada.co.id diakses tahun 2018) 

Pada tampilan kebijakan privasi, secara umum Lazada berhak atas 

pengambilan informasi baik pembeli maupun penjual, pengungkapan informasi 

apabila terjadi tindak pidana, mengajukan pembaruan informasi, mengajukan 

pertanyaan dibawah umur, dan sebagainya. Kewajiban Lazada atas informasi yang 

diberikan tidak boleh ada yang bocor atau dicuri oleh pihak lain tanpa ada alasan 

yang sangat jelas. 
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2.1.5 Antisipasi Risiko dari Lazada 

Berikut antisipasi risiko yang dialami oleh konsumen, ada beberapa cara untuk 

menanggulangi risiko yang dialami. Pusat bantuan dan costumer service selalu 

standby 24 jam untuk mendengarkan keluhan demi kenyamanan dan keamanan 

konsumen. 

 

Gambar 2.10 

Pusat Bantuan 

 

(Sumber : www.lazada.co.id diakses tahun 2018) 

Berbagai bantuan dijelaskan pada tampilan ini agar pembeli terbantu 

dengan hal – hal yang mereka belum mengetahuinya. Mulai dari tracking 

pengiriman, pembatalan pembelian, pengembalian produk yang tidak sesuai, 

metoda pembayaran, informasi lengkap, biaya penngiriman tertentu, dan lain – 

lain. 
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2.1.6 Logo Perusahaan 

Gambar 2.11  

Logo Perusahaan Lazada.com 

 

(Sumber :lazada.co.id diakses tahun 2018) 

 

 

 

2.1.7 Lokasi Perusahaan 

Lazada Indonesia | www.lazada.co.id 

Alamat Kantor: 

Plaza Agro Lt. 8&9, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X2/1, Plaza Great River 

Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950 

Telepon: (021)80630200 (Pukul 09:00-21:00 Senin- Jumat, 09:00-17:00 

Sabtu- Minggu) 

2.1.8 Layanan Perusahaan 

Berbagai layanan dari Lazada.com memudahkan pembeli dalam 

melakukan transaksi pembelian online, misalnya: 
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Gambar 2.12 

Layanan Diskon dan Penawaran 

 

(Sumber : www.lazada.co.id diakses tahun 2018) 

Layanan diskon dan penawaran terletak pada home halaman utama 

website, layanan ini memudahkan konsumen dalam mengetahui penawaran 

menarik, produk paling laris, serta produk apa saja yang terdapat diskon harga 

maupun diskon dengan pembayaran kartu kredit. 

Gambar 2.13 

Layanan Prioritas 

 

(Sumber : www.lazada.co.id diakses tahun 2018) 

Layanan ini diperuntukan bagi produk – produk yang memiliki kategori 

prioritas dari Lazada, biasanya produk prioritas seperti smartphone, laptop, 

fashion, dan lain – lain. Layanan ini memberikan penawaran yaitu kualitas produk 
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yang baik (brand original), gratis biaya pengiriman ke seluruh Indonesia, dan 

cepat dalam pengiriman. 

 

Gambar 2.14 

Costumer Service 

 

(Sumber : www.lazada.co.id diakses tahun 2018) 

Pada tampilan ini, pembeli dibantu dalam mengajukan pertanyaan maupun 

keluhan secara live via chat yang aktif 24 jam. Disini pembeli dapat berinteraksi 

secara langsung dengan berbagai pertanyaan dan keluha yang bisa disampaikan 

secara real time. 

2.2 Identitas Responden 

Identitas responden disajikan untuk mengetahui keadaan atau latar belakang 

responden sebagai sampel. Identitas responden di sini meliputi jenis kelamin, 

prodi/jurusan, usia, asal daerah, dan frekuensi pembelian pada situs Lazada.co.id. 
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2.2.1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Data dibawah ini menunjukkan perbandingan antara kategori jenis kelamin laki-

laki dan perempuan dari keseluruhan responden. Adapun perbandingannya dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.1 

Data Jenis Kelamin Responden 

No. Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

1 Laki-laki 42 42% 

2 Perempuan 58 58% 

Jumlah 100 100% 

 Sumber : Data Primer yang di olah 2018  

Berdasarkan data perbandingan dari jenis kelamin 100 responden dapat 

disimpulkan jika jumlah responden paling banyak adalah perempuan dengan 

persentase 58 % dan sisanya laki-laki dengan persentase 42 %. 

2.2.2. Identitas Responden Berdasarkan Prodi/Jurusan 

Data dibawah ini menunjukkan pembagian jumlah prodi/jurusan yang ditempuh 

keseluruhan responden dalam Fakultas ISIP. Adapun perbandingannya dapat 

dilihat dari tabel berikut ini : 

Tabel 2.2 

Data Prodi/Jurusan Responden 

No. Program Studi Total (dibulatkan) Presentase 

1 Komunikasi 21 21% 

2 Administrasi Publik 18 18% 

3 Administrasi Bisnis 23 23% 
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4 Ilmu Pemerintahan 22 22% 

5 
Hubungan 

Internasional 
16 16% 

Total 100 100% 

       Sumber : Data Primer yang di olah (2018) 

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian 

ini terdiri berbagai program studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

UNDIP. Program Studi responden terdiri dari Ilmu Komunikasi sebanyak 21%, 

Administrasi Publik sebanyak 18%, Administrasi Bisnis sebanyak 23%, Ilmu 

Pemerintahan sebanyak 22% dan Hubungan Internasional sebanyak 16%. 

2.2.3. Identitas Responden Berdasarkan Usia 

Data dibawah ini menunjukkan perbandingan antara kategori usia responden dari 

keseluruhan responden. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.3 

Data Usia Responden 

No. Usia Jumlah Presentase 

1 18-20 33 33% 

2 21-23 64 64% 

3 >24 3 3% 

Total 100 100% 

            Sumber : Data Primer yang di olah 2018 

 Berdasarkan Tabel 2.3 dapat diketahui jumlah responden umur 18-20 

tahun sebanyak 33%, umur 21-23 tahun sebanyak 64%, dan umur diatas 24 tahun 

sebanyak 3%. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam 

penelitian ini berumur berkisar 18-25 tahun yaitu mahasiswa angkatan 2012-2017. 
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2.2.4. Identitas Responden Berdasarkan Asal Daerah 

Data dibawah ini menunjukkan perbandingan antara kategori asal daerah 

responden dari keseluruhan responden. Adapun perbandingannya dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 2.4 

Data Asal Daerah Responden 

No. Asal Daerah Jumlah Presentasi 

1 Semarang 24 24% 

2 Luar Semarang 76 76% 

Jumlah 100 100% 

Sumber : Data Primer yang di olah 2018 

Berdasarkan data perbandingan dari data pekerjaan 100 responden, dapat 

disimpulkan jika asal daerah responden paling banyak adalah dari luar Semarang 

dengan persentasi 76 %. Sisanya dari Semarang dengan persentase 24 %. 

Responden yang berasal dari luar kota semarang berasal dari mulai sekitar 

Semarang seperti kota Kendal, Kudus, Salatiga, sampai ke kota yang cukup jauh 

seperti Jakarta, Bogor, Bandung dan bahkan Batam. 

2.2.5. Identitas Responden Berdasarkan Frekuensi Pembelian 

Data dibawah ini menunjukkan perbandingan antara frekuensi pembelian 

responden dari keseluruhan responden. Adapun perbandingannya dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 2.5 

Data Frekuensi Pembelian 

No. Frekuensi Pembelian Jumlah Presentasi 

1 1-3 kali 79 79% 

2 4-6 kali 17 17% 

3 7-9 kali 0 0 

4 >= 10 kali 4 4% 

Jumlah 100 100% 

Sumber : Data Primer yang di olah 2018 

Berdasarkan data perbandingan dari data pekerjaan 100 responden, dapat 

disimpulkan jika sebagian besar responden hanya pernah melakukan transaksi 

pada Lazada.co.id sebanyak 1-3 kali selama ini. Terdapat 4 responden yang telah 

melakukan transaksi lebih dari 10 kali, intensitas dari pembelian yang tergolong 

banyak ini karena seringnya pembelian aksesoris dari gadget itu sendiri, seperti 

battery, power bank, charger, dan lain sebagainya. 
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