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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2. 1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 The Theory Planned Behavior 

Menurut, Theory of Planned Behavior adalah model sikap yang digunakan 

untuk memprediksi niat atau minat seseorang untuk melakukan suatu perilaku. 

Menurut teori ini evaluasi rasional dan konsekuensi atas perilaku seseorang baik 

konsekuensi positif maupun negatif dapat mendorong seseorang dalam mengambil 

keputusan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.1 Faktor penentu niat dan perilaku (Nararya, 2017) 

1) Sikap terhadap Perilaku (Attitude Towards the Behaviour) 

Ajzen (2005), mengemukakan bahwa sikap terhadap perilaku ini 

ditentukan oleh keyakinan mengenai konsekuensi dari suatu perilaku atau secara 

singkat disebut keyakinan perilaku (behavioural beliefs). Keyakinan berkaitan 
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dengan penilaian subyektif individu terhadap dunia sekitarnya, pemahaman 

individu mengenai diri dan lingkungannya, dilakukan dengan cara 

menghubungkan antara perilaku tertentu dengan berbagai manfaat atau kerugian 

yang mungkin diperoleh apabila individu melakukan atau tidak melakukannya. 

2) Norma Subjektif (Subjective Norm) 

Norma subjektif adalah persepsi individu terhadap harapan dari orang-

orang yang berpengaruh dalam kehidupannya (significant others) mengenai 

dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tersebut. Persepsi ini sifatnya 

subyektif sehingga dimensi ini disebut norma subyektif. Sebagaimana sikap 

terhadap perilaku, norma subyektif juga dipengaruhi oleh keyakinan. 

Bedanya adalah apabila sikap terhadap perilaku merupakan fungsi dari 

keyakinan individu terhadap perilaku yang akan dilakukan (behavioural beliefs) 

maka norma subyektif` adalah fungsi dari keyakinan individu yang di peroleh 

atas pandangan orang-orang lain terhadap obyek sikap yang berhubungan 

dengan individu (normative beliefs). 

3) Persepsi Kontrol Perilaku (Perceived Behavioural Control) 

Ajzen (2005) mengemukakan bahwa persepsi control perilaku ditentukan 

oleh keyakinan individu mengenai ketersediaan sumber daya berupa peralatan, 

kompatibilitas, kompetensi, dan kesempatan (control belief strength) yang 

mendukung atau menghambat perilaku yang akan diprediksi dan besarnya peran 

sumber daya tersebut (power of control factor) dalam mewujudkan perilaku 

tersebut. 
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2.1.2 Pembelian Online 

Pembelian tidak langsung adalah bentuk persentase dan promosi, 

pemasaran barang dan jasa dengan menggunakan media tertentu seperti surat kabar, 

majalah, radio, televisi, papan iklan, brosur, sosial media, internetdan lain-lain. 

Belanja online atau e-commerce merupakan salah satu cara berbelanja melalui alat 

komunikasi elektronik atau jejaring sosial yang digunakan dalam transaksi jual beli, 

dimana pembeli tidak perlu susah payah datang ke toko untuk melihat dan membeli 

apa yang mereka cari, hanya tinggal melihat barang yang diinginkan melalui 

internet. Para pembeli dapat  memesan barang sesuai pilihan dan mentransfer 

uangnya, kemudian barang tersebut akan dikirim oleh toko online tersebut ke rumah 

(Nusarika dan Purnami, 2015). Menurut  Hansen et al (2004), Pembelian tidak 

langsung adalah bentuk persentase dan promosi, pemasaran barang dan jasa dengan 

menggunakan media tertentu seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, papan 

iklan, brosur, sosial media, internet dan lain-lain. 

2.1.3 Pembelian Offline 

 Pembelian offline merupakan interaksi yang terjadi antara dua individu 

yang saling bertatap muka bertujuan untuk  menciptakan, memperbaiki, menguasai 

atau mempertahankan hubungan pertukaran sehingga menguntungkan bagi pihak 

lain (Lalwani, 2016). Pembelian langsung adalah situasi ketika seorang penjual 

menawarkan/menjual produk produknya secara langsung kepada konsumen (baik 

konsumen perorangan maupun bisnis) (Kasim dan Hasanah, 2018). Pembelian 

langsung adalah situasi ketika seorang penjual menawarkan/menjual produk 
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produknya secara langsung kepada konsumen (baik konsumen perorangan maupun 

bisnis)  (Hansen et al, 2004). 

2.1.4 Keputusan Pembelian 

Keputusan  pembelian merupakan  tindakan  yang  dilakukan  konsumen 

dalam  melakukan  pembelian sebuah produk atau tindakan pemecahan masalah  

yang dilakukan individu dalam pemilihan  alternatif  dari  beberapa  alternatif 

penyelesaian masalah berdasarkan pengetahuan yang dimiliki konsumen (Kotler 

dan Keller, 2006:226). Setiadi (2003:341), mendefinisikan   suatu   keputusan 

(decision)  melibatkan  pilihan  diantara  dua  atau  lebih  alternatif  tindakan  atau 

perilaku. Keputusan selalu mensyaratkan pilihan  diantara beberapa perilaku  yang 

berbeda. Kotler dan Keller (2006:226) mengungkapkan, hal-hal yang menjadi 

pertimbangan konsumen dalam mengambil  keputusan untuk membeli produk 

sebagai berikut : 

1) Pilihan   produk,   konsumen   harus   mengambil   keputusan   dalam 

menentukan produk apa yang akan dibeli. 

2) Pilihan  penyalur,  konsumen  harus  mengambil  keputusan  tentang 

penyalur  mana  yang  akan  dikunjungi,  Setiap  konsumen  berbeda dalam  

hal  menentukan  penyalur,  dapat  dikarenakan  faktor  lokasi yang   dekat,   

harga   murah,   persediaan   barang   yang   lengkap, kenyamanan berbelanja, 

keleluasaan tempat, dan sebagainya. 

3) Pilihan   merek,   konsumen   harus   mengambil   keputusan   dalam 

menentukan merek apa yang akan dibeli. 
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4) Pilihan   waktu, konsumen   dapat   mengambil   keputusan   tentang kapan  

ia  harus  melakukan  pembelian.  Oleh  karena  itu perusahaan harus   

mengetahui   faktor-faktor   yang   mempengaruhi   keputusan konsumen  

dalam  keputusan  waktu  pembelian.  Hal  ini  bertujuan agar    perusahaan    

dapat    mengatur    produksi    dan    kegiatan pemasarannya. Sehingga   

waktu   pendistribusian   produk   yang ditetapkan  perusahaan  sesuai  

dengan  keputusan  waktu  pembelian yang dipilih konsumen. 

5) Jumlah  pembelian,  konsumen  dapat  mengambil  keputusan  tentang 

seberapa  banyak  produk  yang  akan  dibelinya  pada  suatu  saat, sehingga 

perusahaan harus mempersiapkan banyaknya produk. 

6) Pilihan   metode/cara   pembayaran,   konsumen   dapat   mengambil 

keputusan    tentang    metode/cara    pembayaran    yang    hendak dilakukan. 

2.1.5 Minat Beli Konsumen 

Aga et al., (2017) mengatakan bahwa minat beli adalah sebuah perilaku 

konsumen dimana konsumen memilih suatu produk, berdasarkan pengalaman 

dalam memilih, menggunakan dan mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu 

produk. Dengan minat konsumen yang tinggi pasti akan dapat meningkatkan 

pembelian bagi produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. 

Meningkatnya pembelian di pasar akan sejalan juga dengan meningkatnya 

pendapatan atau pemasukan bagi perusahaan. Bisa disimpulkan bahwa minat 

beli merupakan suatu dorongan bagi konsumen yang menaruh perhatiannya 

baik secara tidak sengaja atau spontan, mudah, tanpa paksaan untuk mengambil 

keputusan membeli. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh 
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Ferdinand (2002)  dalam  Saidani  (2012), yang menjelaskan bahwa minat  beli 

merupakan  suatu   motivasi   pada  diri konsumen  untuk  memenuhi  kebutuhannya  

dan  merupakan  aspek  psikologis  yang berpengaruh  terhadap  sikap  dan  perilaku 

konsumen  untuk  membeli suatu  produk yang dipengaruhi oleh informasi yang 

diterimanya. Penelitian  Ferdinand  (2002) juga mengatakan minat  beli dapat 

diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut :  

a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli 

produk.  

b. Minat  referensial,   yaitu  kecenderungan  seseorang  untuk  

mereferensikan produk kepada orang lain.  

c. Minat  preferensial,  yaitu  minat  yang  menggambarkan  perilaku  

seseorang  yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. 

Preferensi ini hanya dapat  diganti jika terjadi sesuatu dengan produk 

preferensinya.  

d. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang 

selalu mencari  informasi  mengenai  produk  yang  diminati dan  mencari  

informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. 

2. 2 3SECOND  

3Second adalah pusat belanja fashion yang berpusat di Bandung, Indonesia 

(Tibunsolo.com, 2018). 3Second didirikan pada tahun 1997 oleh perusahaan Bi-

ensi Fesyenindo. Konsep yang ditawarkan oleh clothing 3Second adalah dengan 

konsep bergaya street wear, colourful, dan creative design. 3Second memiliki 

koleksi produk untuk perempuan dan laki-laki (Liputan6.com, 2018). Terdapat 
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beberapa toko 3Second yang tersebar di Yogyakarta seperti di Jalan Kaliurang, 

Seturan, Hartono Mall, Malioboro Mall, dan Jogja City Mall. Tidak hanya toko fisik 

saja, kini 3second juga sudah merambah ke dunia e-commerce di 3second.co.id 

(liputan6.com, 2018). 

2. 3 PENELITIAN TERDAHULU 

Berdasarkan penelitian terdahulu, tentang “Pengaruh Pembelian 

Onlinedan Media Sosial melalui Facebook terhadap Minat Beli Konsumen pada 

Rokok Sin Herbal” yang dilakukan oleh Warham Firona dan Donant Alananto 

Iskandar menunjukkan hasil bahwa pembelian yang dilakukan secara online dapat 

memudahkan konsumen dalam memperoleh barang yang diinginkan sehingga 

dapat pengaruh terhadap minat konsumen dalam berbelanja. Hasil yang sama juga 

di lakukan oleh Hansen, Møller, dan Stubbe (2014), bahwa penjualan 

onlineberpengaruh positif terhadap minat konsumen pada saat melakukan transaksi 

pembelian. Penelitian Adison dan Purwaningsih (2013) juga memberikan hasil 

bahwa, pembelian secara onlineberpengaruh terhadap minat beli konsumen di 

pengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya konsentrasi yang dirasakan, 

kesenangan yang dirasakan, dan kemudahan penggunaan. 

Penelitian lainnya, yang dilakukan oleh Kasim dan Hasanah (2018)tentang 

“Strategi Penjualan Sarung Gajah Duduk Toko Megah Sutera di Pasar Sentral 

Makassar” yang memberikan hasil bahwa penjualan melalui sistem 

offlineberpengaruh terhadap minat konsumen. Dalam penelitian tersebut terdapat 

beberapa keterbatasan yaitu persaingan dalam penjualan, salah satunya adalah 
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kualitas yang di imbangi dengan harga murah agar konsumen tetap mengunjungi 

perusahaan tersebut.  

Penelitian selanjutnya, dilakukan olehAdil et al., n.d (2018) mengenai 

Pengaruh Keterlibatan Pelanggan dan Kepercayaan Merek terhadap Keputusan 

Pembelian Produk melalui Minat Beli sebagai Variabel Intervening (Studi pada 

akun instagram Eiwa) menyatakan bahwa Minat Beli berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Keputusan Pembelian. Hal ini dapat dilihat dari situasi kerja 

dalam lingkup Brand Eiwa sudah memberikan minat beli bagi setiap karyawan, 

selain itu kebutuhan finansial yang diterima oleh karyawan sudah memenuhi 

kebutuhan hidup karyawan sehingga memberikan Minat Beli bagi setiap penjualan. 

Penelitian sebelumnya dari Citra, et al (2016), menemukan bahwa minat beli 

berpengaruh langsung signifikan terhadap keputusan pembelian, sehingga hasil dari 

penelitian ini mendukung hasil dari penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah tabel 

2.1 rangkuman penelitian terdahulu : 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Penulis Variabel Metode Hasil 

Hansen, Møller, 

dan Stubbe 

(2014) 

Predicting online 

grocery buying 

intention: a 

comparison of 

the theory of 

reasoned action 

and the theory of 

planned 

behaviour 

Minat konsumen 

(Y)  

Pembelianonline(

X1) 

Regresi 

Linier 

Pembelian online 

berpengaruh positif 

terhadap minat 

pembelian barang 

Firona et al. 
(2018) 

Pengaruh 

Pembelian 

Online dan 

Media Sosial 

melalui Facebook 

terhadap Minat 

Beli Konsumen 

pada Rokok Sin 

Herbal  

Pembelian 

online(X1) 

Media sosial (X2) 

Minat beli (Y) 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Pembelian online 

berpengaruh positif 

terhadap minat beli 

konsumen 

 

Media sosial 

berpengaruh positif 

terhadap minat beli 

konsumen 

Lalwani dan 
Rosenbröijer 
(2017) 
Young consumers 
online and offline 
channel purchase 
behaviour 

Minat beli (Y) 

Saluran online(X1) 

Saluran offline 

(X2) 

Regresi 

Linier 

Saluran online 

berpengaruh terhadap 

minat pembelian  

Saluran offline memiliki 

dampak negatif terhadap 

minat pembelian  

Aga et al. (2017) 

Pengaruh Ekuitas 
Merek terhadap 
Minat Beli dan 
Dampaknya pada 

Ekuitas Merek 

(X1) 

Minat Beli (X2) 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Regresi 

Linier 

Minat beli berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 
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Keputusan 
Pembelian 
(Survei pada 
Pengguna Kartu 
Perdana 
SimPATI Khusus 
Internet di Gra 
PARI 
Telkomsel 
Cabang Kota 
Malang) 

Kusumandani 

(2017) 

Pengaruh Tata 

Letak dan minat 

beli konsumen 

terhadap 

keputusan 

pembelian di 

Pasar Kliwon 

Kudus. 

Minat beli (X1) 

Keputusan 

konsumen (Y) 

Regresi 

linear 

berganda 

Minat beli berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian  

 

Tata letak dan minat beli 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

Khotimah et al. 

(2016) 

Sikap Konsumen 

dan Gaya Hidup 

Mahasiswa dalam 

Keputusan 

Pembelian 

Produk Fashion 

melalui Minat 

Beli 

Minat beli (X3) 

Keputusan 

pembelian (Y) 

Regresi 

linear 

berganda 

Minat beli konsumen 

berpengaruh positif 

terhadap keputusan 

pembelian 

Dewi et al. (2017) 

Pengaruh 

Kepercayaan 

Konsumen, 

Kemudahan, dan 

Kualitas 

Informasi 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian secara 

Minat Beli (X4) 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Regresi 

linier 

berganda 

Terdapat pengaruh minat 

beli terhadap keputusan 

pembelian online pada 

pengguna situs jual beli 

Bukalapak 

Minat beli bukan variabel 

intervening yang 

memediasi pengaruh 

kepercayaan, kemudahan 

dan kualitas informasi 
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Online dengan 

Minat Beli 

sebagai Variabel 

Intervening 

(Studi pada 

Penggunaan Situs 

Jual Beli 

Bukalapak.com) 

terhadap keputusan 

pembelian online pada 

pengguna situs jual beli 

Bukalapak. 

Adil et al., (2018) 

Pengaruh 

Keterlibatan 

Pelanggan dan 

Kepercayaan 

Merek terhadap 

Keputusan 

Pembelian  

Produk melalui 

Minat Beli 

sebagai Variabel 

Intervening 

(Studi pada akun 

instagram Eiwa) 

Minat Beli (X3), 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Regresi 

Linier 

Minat Beli berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian. 

Putri dan Ciputra 

(2016) 

Pengaruh Media 

Sosial terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen 

Cherie melalui 

Minat Beli  

Media Sosial (X)  

Minat Beli (Y1)  

Keputusan 

Pembelian (Y2) 

Regresi 

Linier 

Minat beli berpengaruh 

langsung dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian 
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Cheng et al 
(2011) 

Examining 
Customer 
Purchase 
Intentions for 
Counterfeit 
Products Based 
on a Modified 
Theory of 
Planned 
Behaviour 

Customer Attitude 

Consumer (X1) 

Perception (X2) 

Behavioural 
Control (X3) 

Purchase 
Intention (Y) 

 

Regresi 
Linier 
Berganda 

Customer attitude , 

Consumer perception, 

dan Behavioural control    

berpengaruh signifikan 

terhadap Purchase 

intention  

Lendo (2013) 

The Influence of 
Motivation and 
Consumer 
Attitude on 
Online Shop 
Purchase 
Decision 

Consumer Attitude 
(X2) 

Purchase Decision 
(Y) 

 

Regresi 
Linier 
Berganda 

Variabel consumer  
attitude berpengaruh  
positif dan signifikan  
terhadap purchase  
decision  
 

Mahendrayasa 
2014 

Pengaruh Word 
of Mouth 
terhadap Minat 
Beli serta 
Dampaknya pada 
Keputusan 

 

Word of Mouth 
(X) 

Minat Beli (Y1) 

Keputusan 
Pembelian (Y2) 

 

Regresi 
Linier 

Variabel Word of  
mouth memiliki  
pengaruh signifikan  
terhadap minat beli  
dan keputusan  
pembelian  
Minat beli memiliki  
pengaruh signifikan  
terhadap keputusan  
pembelian  

2. 4 HIPOTESIS PENELITIAN 

2.3.1 Pengaruh Pembelian Online terhadap Minat Beli Konsumen secara 

Online 

Pembelian secara online adalah bentuk persentase dan promosi, pemasaran 

barang dan jasa dengan menggunakan media tertentu seperti surat kabar, majalah, 

radio, televisi, papan iklan, brosur, sosial media, internet dan lain-lain (Hansen et 

al, 2004). Berkaitan dengan variabel pembelian online, menurut teori TPB (Theory 
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of Planned Behaviour) adalah sikap konsumen dalam menumbuhkan minat dapat 

mendorong konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu produk, 

artinya ketika seseorang tertarik terhadap suatu barang, maka ia akan membeli 

barang tersebut. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hansen, Møller, dan Stubbe 

(2004), membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam 

menggunakan pembelian secara online yang disediakan oleh suatu perusahaan, di 

dapat hasil bahwa pembelian online berpengaruh secara signifikan terhadap 

keinginan atau niat menggunakan sistem tersebut. Penelitian lain yang dilakukan 

oleh Adison dan Purwaningsih (2013), membahas mengenai faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi minat beli dalam melakukan transaksi secara online. 

Sejalan dengan dua penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh 

Hansen, Møller, dan Stubbe (2004)sertaAdison dan Purwaningsih (2013)di dapat 

hasil bahwa sistem pembelianonline memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap konsumen untuk menggunakan sistem atau teknologi informasi dalam 

berbelanja. Dengan adanya teknologi yang sedang berkembang pesat, dapat 

memudahkan banyak orang dalam melakukan segala hal termasuk menjual dan 

membeli secara online. Kelebihan pembelianonline yang fleksibel, mudah, dan lain 

sebagainya membuat konsumen memilih untuk berbelanja secara online. Oleh 

karena itu, ketika konsumen mendapat banyak keuntungan dan kemudahan ketika 

melakukan transaksi menggunakan sistem online, maka minat konsumen dalam 

berbelanja semakin besar. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 
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H1 : Pembelian online berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen 

secara online 

2.3.2 Pengaruh Pembelian Offlineterhadap Minat Beli Konsumen secara 

offline 

Pembelian langsung adalah situasi ketika seorang penjual 

menawarkan/menjual produk produknya secara langsung kepada konsumen (baik 

konsumen perorangan maupun bisnis) (Hansen et al, 2004). Berkaitan dengan 

variabel sistem pembelian offline, menurut teori TPB (Theory of Planned 

Behaviour), sikap konsumen dalam menumbuhkan minat dapat mendorong 

konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu produk. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lalwani dan Rosenbröijer 

(2017), membahas mengenai pembelian yang dilakukan secara langsung tidak, 

tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Sama halnya dengan penelitian 

yang dilakukan Tama (2009), didapat hasil bahwa konsep pembelian secara 

langsung tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen yang ada di gerai.  

Sistem pembelian offline didasari oleh faktor-faktor yang menumbuhkan 

minat konsumen. Minat seseorang untuk dapat memperoleh informasi mengenai 

barang secara langsung dan kualitas dari produk yang akan dibeli menjadi sebuah 

pertimbangan bagi konsumen dalam melakukan pembelian secara offline. 

Pembelian yang dilakukan secara offline merupakan pembelian yang diaangap 

konsumen sebagai cara lama, karenakonsumen harus datang secara langsung ke 

gerai untuk melakukan transaksi pembelian barang. Tidak jarang pula barang yang 

diinginkan oleh konsumen terkadang tidak sesuai dengan apa yang konsumen 
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harapkan, maka konsumen merasa kecewa dan dapat mempengaruhi minat 

berbelanja di  toko tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diajukan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H2 : Pembelian offline tidak berpengaruh positif terhadap minat beli 

konsumen secara offline 

2.3.3 Pengaruh Minat Beli Konsumen secara online terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen 

Pengertian keputusan pembelian oleh Kotler dan Keller (2006 : 226) 

“keputusan pembelian adalah tindakan  yang  dilakukan  konsumen dalam  

melakukan  pembelian sebuah produk atau tindakan pemecahan masalah yang 

dilakukan individu dalam pemilihan alternatif dari beberapa alternatif penyelesaian 

masalah berdasarkan pengetahuan yang dimiliki konsumen”. Berkaitan dengan 

minat beli konsumen, teori TPB menyatakan ketika seseorang memiliki 

ketertarikan saat melakukan suatu tindakan akan memberinya banyak manfaat atau 

keuntungan, maka ia akan memiliki minat untuk melakukan. 

Berdasarkan penelitian Lemana dan Juwardi (2017), kelengkapan produk 

dan harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Secara simultan 

kelengkapan produk dan penetapan harga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Bonita, Sendow dan Jan (2017) minat yang di rasakan konsumen dari kualitas 

produk memiliki hasil positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Dewi et al. (2017), terdapat pengaruh positif dan signifikan antara minat 
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konsumen secara online terhadap keputusan pembelian di Bukalapak. Terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara minat beli secara online terhadap keputusan 

pembelian. Seorang konsumen memutuskanmembeli barang ketika konsumen 

tersebutmemiliki ketertarikan yang dipengaruhi oleh minat untuk membeli barang. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H3 : Minat beli konsumen secara online berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 

2.3.4 Pengaruh Minat Beli Konsumen secara offline terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kotler dan Keller (2006), 

keputusan pembelian adalah tindakan  yang  dilakukan  konsumen  dalam  

melakukan  pembelian sebuah produk atau tindakan pemecahan masalah  yang 

dilakukan individu dalam pemilihan  alternatif  dari  beberapa  alternatif 

penyelesaian masalah berdasarkan pengetahuan yang dimiliki konsumen. Berkaitan 

dengan minat beli konsumen, teori TPB menyatakan ketika seseorang memiliki 

ketertarikan saat melakukan suatu tindakan akan memberinya banyak manfaat atau 

keuntungan, maka ia akan memiliki minat untuk melakukan. Artinya, ketika 

konsumen memutuskan untuk membeli suatu barang maka konsumen akan 

berminat untuk mengunjungi toko tersebut. 

Berdasarkan penelitian Lemana dan Juwardi (2017), kelengkapan produk 

dan penetapan harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.  

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Bonita, Sendow dan Jan (2017) 

minat yang dirasakan konsumen dari kualitas produk memiliki hasil positif dan 
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berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian ini 

memperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusumandani (2017), 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara minat konsumen terhadap keputusan 

pembelian di Pasar Kliwon Kudus. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

minat beli secara offline terhadap keputusan pembelian. Kelengkapan produk, 

penetapan harga, dan kualitas barang yang disediakan pada store cabang 3Second 

dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu barang. Jadi, 

ketika seseorang memutuskan untuk membeli barang maka konsumen tersebut 

memiliki minat dalam melakukan pembelian barang tersebut. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H4 : Minat beli konsumen secara offline berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 

2.3.5 Terdapat Perbedaan Pengaruh Pembelian Onlinedan Pembelian 

Offline terhadap Minat Beli Konsumen di Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian bisa di tentukan melalui banyaknya minat 

pembelian secara online ataupun pembelian secara offline. Keputusan pembelian 

adalah tindakan yang dilakukan konsumen dalam melakukan pembelian sebuah 

produk atau tindakan pemecahan masalah yang dilakukan individu dalam pemilihan  

alternatif  dari  beberapa  alternatif penyelesaian masalah berdasarkan pengetahuan 

yang dimiliki konsumen (Kotler dan Keller, 2006). Berdasarkan teori TPB (Theory 

of Planned Behavior) transaksi pembelian menggunakan online maupun offline 

berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Sikap konsumen dalam menumbuhkan 

minat beli dapat mendorong konsumen dalam pengambilan keputusan untuk 
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membeli suatu produk. Artinya sebelum membeli barang, konsumen melakukan 

pertimbangan transaksi pembelian.  

Berdasarkan penelitian Nugraha (2018), pembelian secara online dan 

pembelian secara offline berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Penelitian 

Lestari dan Irani (2018), juga mengatakan bahwa pembelian melalui sistem online 

dan offline berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Sistem pembelian 

onlinedan offline didasari oleh faktor-faktor yang menumbuhkan keputusan minat 

beli konsumen. Keputusan seseorang untuk dapat melihat barang secara langsung 

dan kualitas dari produk yang akan dibeli menjadi sebuah pertimbangan bagi 

konsumen dalam melakukan pembelian secara offline. Sedangkan keputusan 

seseorang berbelanja dengan cara fleksibel, mudah, dan lain sebagainya menjadi 

pertimbangan bagi konsumen dalam melakukan pembelian secara online. 

Lalwani dan Rosenbröijer (2017) menyatakan penjualan secara online 

berpengaruh terhadap minat beli konsumen sedangkan pembelian secara offline 

tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Sama halnya dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Dewi et al. (2017) dan Adil et al (2018) yang menyatakan 

bahwa pembelian secara online berpengaruh terhadap minat beli konsumen. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumandani (2017), yang 

menyatakan bahwa pembelian secara offline berpengaruh terhadap minat beli 

konsumen pada keputusan pembelian 

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa antara pembelian secara online dan 

pembelian secara offline mempunyai pengaruh tidak sama besar.Pembelian yang 

dilakukan melalui sistemonline memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan 
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dengan pembelian secara offline. Karena kosumen 3Secondmerasa lebih nyaman 

dan mudan apabila menggunakan transaksi belanja melalui sistem online. Tetapi, 

tidak sedikit pula konsumen yang memilih menggunakan sistem pembelian secara 

offline. Konsumen menganggap bahwa pembelian secara langsung merupakan 

model pembelian yang akurat karena dapat merasakan barang secara langsung. 

Pada pembelian secara online terdapat hasil yang berbeda sedangkan pada 

pembelian offline hanya memiliki sedikit perbedaan sehingga dapat disimpulkan 

hipotesis kelimanya sebagai berikut : 

H5 : Terdapat Perbedaan Pembelian secara Online dengan Pembelian Offline 

Terhadap Minat Beli Konsumen Di Keputusan Pembelian 

2. 5 KERANGKA PENELITIAN  

Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas, maka dapat dibuat kerangka 

pemikiran:   

       Variabel Independen         Variabel Intervening               Variabel Dependen 

     
     H1(+)      H3(+) 

         

     

 

     H2(+)      H4(+) 
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