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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

2.1.1. Sukma, Abdurrahman Adi (2012) 

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian 

Melalui Social Networking Websites. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh variabel trust, security, quality of service, dan perceived 

risk dalam mempengaruhi keputusan pembelian melalui social networking 

websites. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

membagikan kuesioner kepada responden yang merupakan pengguna facebook 

dan twitter yang pernah melakukan pembelian melalui social networking 

websites. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear 

berganda. Berdasarkan hasil penelitian, secara parsial faktor trust, quality of 

service, dan perceived risk berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian melalui social networking websites, sedangkan faktor security, 

menunjukan hasil yang tidak signifikan. Sementara secara simultan faktor 

trust, security, quality of service, dan perceived risk berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian melalui social networking websites. 

 

2.1.2. Goenardi (2013) 

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Beli pada Tiket Online 

Kereta Api di Surabaya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh 
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Trust in Online Store terhadap perceived risk pada pelanggan tiket on-line 

kereta api yang ada di Surabaya, untuk mengetahui pengaruh Perceived Risk 

terhadap Attitude Toward On-line Purchasing pada tiket on-line kereta api 

yang ada di Surabaya, untuk mengetahui pengaruh Perceived Ease of Use 

terhadap Perceived Usefulness pada tiket on-line kereta api yang ada di 

Surabaya, untuk mengetahui pengaruh perceived Usefulness terhadap Attitude 

Toward on-line Purchasing pada tiket on-line kereta api yang ada di Surabaya 

sert untuk mengetahui pengaruh Attitude Toward On-line Puchasing 

berpengaruh terhadap Purchase Intention pada tiket on-line kereta api yang ada 

di Surabaya. Sampel penelitian diambil sebesar 150 responden . Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Trust in online store terbukti berpengaruh 

terhadap perceived risk,  Perceived risk terbukti berpengaruh terhadap attitude 

toward online purchasing, Perceived ease of use terbukti berpengaruh terhadap 

perceived usefulness, Perceived usefulness terbukti berpengaruh terhadap 

attitude toward online purchasing serta  Attitude toward online purchasing 

terbukti berpengaruh terhadap purchase intention.  Persamaan penelitian di 

atas dengan penelitian ini terletak pada variabel bebas (variabel Independent) 

yang diteliti, yaitu tentang kepercayaan dan kemudahan serta sama-sama 

melakukan penelitian tentang perilaku konsumen dalam pembelian secara 

online. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada objek 

penelitian, waktu penelitian, jumlah responden serta alat analisis yang 

digunakan. 
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2.1.3. Baskara dan Hariyadi (2013) 

Analisis Pengaruh Kepercayaan, Keamanan, Kualitas Pelayanan dan 

Persepsi Akan Resiko Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Situs Jejaring 

Sosial (Social Networking Websites) (Studi Pada Mahasiswa di Kota 

Semarang). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh 

Kepercayaan, Keamanan, Kualitas Pelayanan dan Persepsi Akan Resiko 

Terhadap Keputusan Pembelian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh positif namun tidak signifikan antara kepercayaan terhadap 

keputusan pembelian melalui situs jejaring social, Tidak ada pengaruh positif 

dan signifikan antara keamanan terhadap keputusan pembelian melalui situs 

jejaring social, ada pengaruh positif dan signifikan antara kualiatas pelayanan 

terhadap keputusan pembelian melalui situs jejaring social serta ada pengaruh 

positif dan signifikan antara persepsi akan resiko terhadap keputusan 

pembelian melalui situs jejaring sosial.  Persamaan penelitian di atas dengan 

penelitian ini terletak pada variabel bebas (variabel Independent) yang diteliti, 

yaitu tentang kepercayaan, dan kualitas pelayanan informasi serta sama-sama 

melakukan penelitian tentang keputusan pembelian online. Perbedaan 

penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, waktu 

penelitian, jumlah responden serta variabel keamanan dan persepsi akan resiko. 

 

2.1.4. Mujiyana, Ingge Elissa (2013) 

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Via 

Internet Pada Toko Online. Penelitian ini menganalisis pengaruh faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan pembelian via internet pada Toko Online. Alat 
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analisis menggunakan metode uji validitas dan relibilitas, uji normalitas, uji 

penyimpangan asumsi klasik seperti uji multikolinieritas dan uji 

heteroskedastisitas dan uji regresi linier berganda seperti uji t, uji f dan uji 

korelasi berganda dan determinasi, Analisis model persamaan struktural 

(structural equestion metode). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

variabel program periklanan menunjukkan bahwa pengaruh yang besar 

terhadap variabel pemprosesan informasi dengan nilai 0,001 dan variabel 

pemprosesan informasi mempunyai pengaruh langsung terhadap keputusan 

pembelian dengan nilai 0,001. Mengindikasikan bahwa variabel independen 

berpengaruh signifikan secara positif pada tingkat signifikansi sebesar 5%. 

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Perilaku Konsumen 

Fungsi pemasaran merupakan salah satu fungsi vital yang perlu diperhatikan 

perusahaan. Pemasaran yang baik harus mampu membangun kesadaran konsumen 

untuk melakukan keputusan pembelian produk atau jasa yang ditawarkan untuk 

memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan tersebut akan dapat tercapai secara 

maksimal jika perusahaan mampu mempelajari dan memahami perilaku konsumen. 

Interpretasi dari pemahaman perilaku konsumen ini akan dapat memberi perusahaan 

informasi dan data mengenai defenisi pasar untuk kemudian data tersebut dapat diolah 

menajdi strategi pemasaran dan merancang bauran pemasaran yang tepat bagi sebuah 

produk atau jasa (Kotler dan Keller, 2009). 

Menyadari hal diatas, tampak betapa pentingnya usaha pemahaman terhadap 

konsumen untuk meraih tujuan perusahaan. Perilaku konsumen menjabarkan tentang 
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bagaimana seorang konsumen menemukan kebutuhan, mencari alternatif solusi dan 

mengevaluasinya, untuk kemudian mencapai tahap pengambilan keputusan 

pembelian, dan evaluasi pasca pembelian tersebut. Termasuk didalamnya bagaimana 

ia mengatur dan menggunakan barang atau jasa yang telah dibeli. 

Lamb, Hair, dan Carl (2001) mendefenisikan perilaku konsumen sebagai proses 

seorang pelanggan dalam membuat keputusan membeli, juga menggunakan dan 

membuang barang-barang dan jasa yang dibeli, termasuk faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian dan penggunaan produk. 

Menurut Kotler dan Keller (2009), perilaku konsumen adalah studi tentang 

bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan 

bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginan mereka 

Sementara menurut Engel dan Blackwell (1994) mendefinisikan perilaku 

konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, 

mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang 

mendahului dan menyusuli tindakan ini. 

Menurut Kotler (2000), perilaku konsumen dipengaruhi oleh: 

1. Faktor budaya, yang terdiri dari: 

a. Budaya, merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling 

mendasar. 

b. Sub-budaya, masing-masing budaya memiliki sub-budaya yang lebih 

kecil yang memberikan lebih banyak ciri-ciri sosialisasi khusus bagi 

anggotanya. 
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c. Kelas sosial, adalah pembagian masyarakat yang relative homogen 

dan permanent, yang tersusun secara hierarkis dan anggotanya 

menganut nilai-nilai, minat dan perilaku yang sama. 

2. Faktor Sosial, yang terdiri dari: 

a. Kelompok Acuan 

Kelompok yang memiliki pengaruh langsung (tatap muka) atau 

tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. 

b. Keluarga 

Kita dapat membedakan antara dua keluarga dalam kehidupan 

pembeli, yang pertama adalah keluarga orientasi, yang merupakan 

orang tua seseorang. Dari orang tualah seseorang mendapatkan 

pandangan tentang agama, politik, ekonomi dan merasakan ambisi 

pribadi nilai atau harga diri dan cinta. Yang kedua adalah keluarga 

prokreansi, yaitu pasangan hidup anak-anak seseorang keluarga 

merupakan organisasi pembeli dan konsumen yang paling penting 

dalam suatu masyarakat dan telah diteliti secara intensif. 

c. Peran dan Status 

Dimana peran adalah kegiatan yang diharapkan akan dilakukan 

oleh seseorang dan masing-masing peran tersebut menghasilkan status. 

3. Faktor Pribadi, yang terdiri dari usia dan tahap siklus hidup; pekerjaan dan 

lingkungan ekonomi; gaya hidup dan kepribadian dan konsep diri. 

4. Faktor Psikologis, yang terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran, 

keyakinan dan sikap. 
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Gambar 2.1  

Model Perilaku Konsumen menurut Kotler dan Keller (2009) 

 

Titik awal untuk memahami perilaku konsumen adalah model respons 

rangsangan yang diperlihatkan dalam gambar 2.1. Rangsangan pemasaran dan 

lingkungan memasuki kesadaran konsumen, dan sekelompok proses psikologis 

digabungkan dengan karakteristik konsumen tertentu menghasilkan proses 

pengambilan keputusan dan keputusan akhir pembelian. Tugas pemasar adalah 

memahami apa yang terjadi dalam kesadaran konsumen antara kedatangan rangsangan 

pemasaran dari luar dan keputusan pembelian akhir. Empat proses psikologis kunci-

motivasi, persepsi, pembelajaran dan memori mempenagruhi respons konsumen 

secara fundamental. 

 

2.2.2. Keputusan Pembelian 

Secara umum, keputusan adalah pemilihan dari dua atau lebih alternative pilihan 

(Schiffman & Kanuk, 2004). Dengan kata lain untuk membuat keputusan harus 
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terdapat alternatif pilihan. Sebaliknya jika konsumen tidak memiliki alternatif untuk 

memilih maka tidak dapat dikategorikan sebagai pengambilan keputusan. Menurut 

Kotler (2000), keputusan pembelian merupakan sikap seseorang untuk membeli atau 

menggunakan suatu produk baik berupa barang atau jasa yang telah diyakini akan 

memuaskan dirinya dan kesediaan menanggung resiko yang mungkin ditimbulkanya. 

Keputusan pembelian yang diambil oleh pembeli sebenarnya merupakan kumpulan 

dari sejumlah keputusan yang terorganisir. 

Keputusan pembelian merupakan kegiatan individu yang secara langsung 

terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian terhadap produk 

yang ditawarkan oleh penjual. Pengertian keputusan pembelian menurut Kotler & 

Armstrong (2001), adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di 

mana konsumen benar-benar membeli.  

Terdapat tiga aktivitas yang berlangsung dalam proses keputusan pembelian 

oleh konsumen (Hahn, 2002), yaitu: 

a. Rutinitas konsumen dalam melakukan pembelian. 

b. Kualitas yang diperoleh dari suatu keputusan pembelian. 

c. Komitmen atau loyalitas konsumen yang sudah biasa beli dengan produk 

pesaing. 

Terdapat lima tahap didalam proses pengambilan keputusan Kotler (2000), 

yaitu: pengenalan kebutuhan, pencrian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian, paska pembelian. Konsep dasar keputusan dalam pandangan Hahn (2002) 

meliputi empat komponen sebagai berikut: 

a. Keadaan dasar, yaitu sekumpulan peristiwa yang mempengaruhi hasil 

keputusan. 
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b. Peluang yang berkaitan dengan keadaan dasar. 

c. Sekumpulan kegiatan yang dilakukan oleh pengambil keputusan. 

d. Sekumpulan manfaat dan biaya kombinasi keputusan dasar. 

Menurut Kotler (2000) setiap keputusan pembelian mempunyai struktur 

sebanyak tujuh komponen, antara lain: 

1) Keputusan tentang jenis produk  

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk 

atau menggunakan uangnya untuk tujuan yang lain. Dalam hal ini perusahaan 

memberikan alternative lainya yang akan dipertimbangkan konsumen. 

2) Keputusan tentang bentuk produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli atau 

menggunakan produk tertentu. Pemasar harus mengetahui kesukaan 

konsumen tetang produk yang bersangkutan untuk memaksimumkan daya 

tarik. 

3) Keputusan tentang merek 

Konsumen akan memilih merek mana yang akan dibeli, setiap merek 

memiliki perbedaaan dalam kelebihan dan kelemahanya. Perusahaan harus 

mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah merek. 

4) Keputusan tentang penjualnya 

Konsumen harus mengambil keputusan dimana akan membeli produk 

yang dibutuhkan. 

5) Keputusan tentang jumlah produk 

Konsumen akan mengambil keputusan tentang berapa jumlah produk 

yang akan dibeli. Produk yang dibeli mungkin lebih dari satu unit. Perusahaan 
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harus mempersiapkan banyak produk untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhan yang berbeda antar konsumen. 

6) Keputusan tentang waktu pembelian. 

Konsumen akan memutuskan kapan seseorang membeli suatu produk. 

Masalah ini berkaitan dengan keuanganya. Perusahaan harus mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam waktu 

pembelian, sehingga perusahaan tahu kapan permintaan puncak dan 

permintaan sepi. 

7) Keputusan tentang cara pembayaran 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang bagaimana cara 

pembayaran yang akan dilakukan untuk transaksi. Perusahaan harus 

mengetahui keinginan konsumen tentang cara pembayaran. 

 

2.2.3. Proses Keputusan Pembelian 

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh ciri-ciri kepribadiannya, 

termasuk usia, pekerjaan, keadaan ekonomi. Perilaku konsumen akan menentukan 

proses pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian. Menurut Kotler dan 

Keller (2009), ada lima tahap dalam mengambil suatu keputusan untuk melakukan 

pembelian. Kelima tahap tersebut tidak selalu terjadi, khususnya dalam pembelian 

yang tidak memerlukan keterlibatan yang tinggi dalam pembelian. Para konsumen 

dapat melewati beberapa tahap dan urutannya tidak sesuai. 

1) Pengenalan masalah 

Proses membeli dengan pengenalan masalah atau kebutuhan pembeli 

menyadari  suatu  perbedaan  antara  keadaan  yang  sebenarnya  dan keadaan 
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yang diinginkanya.  Kebutuhan  itu  dapat  digerakkan  oleh rangsangan dari dalam 

diri pembeli atau dari luar. Misalnya kebutuhan orang normal adalah haus dan 

lapar akan meningkat hingga mencapai suatu ambang rangsang dan berubah  

menjadi suatu dorongan berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Seseorang telah 

belajar bagaimana mengatasi dorongan itu dan dia didorong kearah satu jenis 

objek yang diketahui akan memuaskan dorongan itu. 

2) Pencarian informasi 

Konsumen  mungkin  tidak  berusaha  secara  aktif  dalam  mencari informasi  

sehubungan  dengan  kebutuhannya. Seberapa jauh orang tersebut mencari 

informasi tergantung pada kuat lemahnya dorongan kebutuhan, banyaknya   

informasi yang dimiliki, kemudahan memperoleh informasi, tambahan dan 

kepuasan yang diperoleh dari kegiatan mencari informasi. Biasanya jumlah  

kegiatan mencari informasi meningkat tatkala konsumen bergerak dari keputusan 

situasi pemecahan  masalah  yang  terbatas  kepemecahan  masalah  yang 

maksimal. 

3) Evaluasi alternatif 

Informasi  yang  didapat  dari  calon  pembeli  digunakan  untuk memperoleh 

gambaran yang lebih jelas mengenai alternatif-alternatif yang dihadapinya serta 

daya tarik masing-masing alternatif. Produsen harus berusaha memahami cara 

konsumen mengenal informasi yang diperolehnya dan sampai pada sikap tertentu 

mengenai produk merek dan keputusan untuk membeli. 

4) Keputusan pembelian 

Produsen harus memahami bahwa konsumen mempunyai cara sendiri dalam 

menangani informasi yang diperolehnya dengan membatasi alternatif-alternatif   
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yang harus dipilih atau dievaluasi untuk menentukan produk mana yang akan 

dibeli. 

5) Perilaku setelah pembelian 

Apabila barang yang dibeli tidak memberikan kepuasan yang diharapkan, 

maka pembeli akan merubah sikapnya terhadap merek barang tersebut menjadi 

sikap negatif, bahkan mungkin akan menolak dari daftar pilihan. Sebaliknya bila 

konsumen mendapat kepuasan dari barang yang dibelinya maka keinginan untuk 

membeli terhadap merek barang tersebut cenderung untuk menjadi lebih kuat. 

Produsen harus mengurangi perasaan tidak senang atau perasaan negatif terhadap 

suatu produk dengan cara membantu konsumen menemukan informasi yang 

membenarkan pilihan konsumen melalui komunikasi yang diarahkan pada orang-

orang yang baru saja membeli produknya. 

 

2.2.4. Keputusan Pembelian Online 

Suatu online eshop, eshop, e-store, internetshop, webshop, webstore, virtual 

store, dapat dianalogikan dengan pembelian fisik jasa atau produk di toko retail atau 

di suatu mal pusat perbelanjaan. Belanja online adalah bentuk perdagangan elektronik 

yang digunakan pada transaksi business-to-business (B2B) dan business-to-consumer 

(B2C) (Laudon dan Laudon, 2012). Ketika seorang pembeli berbelanja online, terdapat 

beberapa hal yang menjadi pertimbangan mereka, yaitu (Isnain Putra Baskara, dkk, 

2013): 

a. Faktor Kepercayaan (trust) 

Ketika seorang berbelanja online, hal utama yang menjadi pertimbangan 

seorang pembeli adalah apakah mereka percaya kepada website yang 
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menyediakan online shopping dan penjual online pada website tersebut. 

Kepercayaan pembeli terhadap website online shopping terletak pada 

popularitas website online shopping tersebut. Semakin popularitas suatu 

website, maka pembeli lebih yakin dan percaya terhadap reliabilitas website 

tersebut. Selanjutnya, kepercayaan pembeli terhadap penjual online terkait 

dengan keandalan penjual online dalam menjamin keamanan bertransaksi dan 

meyakinkan transaksi akan diproses setelah pembayaran dilakukan oleh 

pembeli. Keandalah ini terkait dengan keberadaan penjual online. Semakin 

berkembangnya teknologi, semakin berkembang pula modus penipuan 

berbasis teknologi pada online shopping. Pada situs-situs online shopping, 

tidak sedikit penjual online fiktif yang memasarkan produk fiktif juga. Seorang 

pembeli harus terlebih dahulu untuk mengecek keberadaan penjual online. 

Biasanya pada situs online shopping, situs akan menampilkan informasi 

tentang penjual-penjual yang “lapaknya” sering diakses oleh orang (Laudon 

dan Laudon, 2012). Pembeli dapat memanfaatkan informasi ini ketika akan 

membeli online. 

Berikut ini adalah beberapa saran yang dianjurkan kepada pembeli online 

sebelum berbelanja online terkait masalah kepercayaan (wikipedia.org), yaitu: 

a) Setia kepada penjual yang dikenal, 

b) Bertanya kepada konsumen “independen atau lainnya” tentang 

pengalaman berbelanja online mereka, 

c) Memastikan bahwa terdapat informasi kontak menyeluruh tentang 

produk pada website, 
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d) Memastikan bahwa penjual online telah memiliki trust mark atau trust 

seal. 

e) Memastikan bahwa penjual online menyatakan secara tegas bahwa 

terdapat kebijakan kerahasiaan (privacy policy). Seperti misalnya: 

penjual online menyatakan bahwa tidak akan memberikan informasi 

pribadi pembeli kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak pembeli. 

f) Memastikan bahwa website online shopping memiliki fasilitas 

penjamin keamanan dan kerahasiaan kartu kredit seperti Secure Sockets 

Layer (SSL). SSL ini berfungsi untuk mencegah pencurian informasi 

kartu kredit oleh hacker.  

b. Faktor keamanan (Security) 

Hal yang menjadi pertimbangan selanjutnya bagi pembeli online adalah 

faktor keamanan. Security atau keamanan dimaksudkan sebagai kemampuan 

toko online dalam mengontrol dan menjaga keamanan transaksi data (Raman 

Arasu dan Viswanathan A., 2011). 

Lebih lanjut, Raman juga memberikan beberapa indikator dalam hal 

keamanan, yaitu: Kerahasiaan data dan Jaminan keamanan. 

c. Faktor Kualitas Pelayanan (Quality of Service) 

Tingkatan kondisi baik buruknya sajian yang diberikan oleh penjual 

dalam rangka memuaskan konsumen dengan memberikan atau menyampaikan 

keinginan atau permintaan konsumen melebihi apa yang diharapkan 

konsumen. (Raje Archana dan Vandana T.K., 2012). 

Lovelock dalam Tjiptono (2011), mengemukakan bahwa kualitas 

pelayanan merupakan tingkatan kondisi baik buruknya sajian yang diberikan 
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oleh penjual dalam rangka memuaskan konsumen dengan mem-berikan atau 

menyampaikan keinginan atau permintaan konsumen melebihi apa yang 

diharapkan konsumen. Parasuraman, Zeithaml dan Berry dalam Lupiyoadi 

(2001) menyebutkan ada lima faktor utama yang digunakan dalam menilai 

kualitas pelayanan yaitu, reliability (kehandalan), tangible (berwujud), 

responsibility (daya tanggap), assurance (jaminan), dan empathy (empati). 

d. Perepsi Resiko (Perceived Risk) 

Persepsi akan resiko (perceived risk) dinilai sebagai tingkat anggapan 

pelanggan akan hasil negatif yang mungkin terjadi ketika melakukan transaksi 

secara online (Featherman dan Pavlou, 2002). Schiffman et al. dalam Suresh 

A.M (2011) mengatakan bahwa persepsi akan resiko adalah sebuah 

ketidakpastian yang dihadapi konsumen ketika mereka tidak dapat meramalkan 

konsekuensi dimasa yang akan datang atas keputusan pembelian yang mereka 

lakukan. 

Di dalam transaksi perdagangan online, setidaknya ada tiga macam 

resiko yang mungkin terjadi yaitu risiko produk, risiko transaksi, dan resiko 

psikologis. Risiko produk mengacu pada ketidakpastian bahwa produk yang 

dibeli akan sesuai dengan yang diharap-kan, sedangkan risiko transaksi adalah 

ketidak-pastian yang akan berakibat merugikan konsumen dalam proses 

transaksi, dan risiko psikologis adalah ketakutan-ketakutan, yang mungkin 

terjadi selama pembelian atau setelah pembelian. 
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2.2.5. Belanja Online 

Belanja online (online Shopping) adalah kegiatan jual beli atau perdagangan 

elektronik yang memungkinkan konsumen untuk dapat langsung membeli barang atau 

jasa dari penjual melalui media internet menggunakan sebuah web browser 

(en.wikipedia.org). Melalui online shop pembeli dapat melihat berbagai produk yang 

ditawarkan secara langsung terlebih dahulu melalui situs web yang dipromosikan oleh 

penjual sebelum pembeli tersebut memustuskan untuk membelinya. Online shopping 

memungkinkan kedua pembeli dan penjual untuk tidak bertatap muka secara langsung, 

sehingga hal ini memungkinkan penjual untuk mendapat pembeli dari luar negeri atau 

internasional. Kegiatan tersebut merupakan bentuk komunikasi baru yang tidak 

memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan 

secara terpisah dari dan ke seluruh penjuru dunia melalui media komputer, notebook, 

ataupun handphone yang tersambung dengan layanan akses Internet. Belanja daring 

adalah salah satu bentuk perdagangan elektronik yang digunakan untuk kegiatan 

transaksi penjual ke penjual ataupun penjual ke konsumen. (wikipedia.org). 

Pertama kali bermula pada tahun 1990 Tim Berners-Lee menciptakan browser 

web WorldWideWeb yang mengubah jaringan telekomunikasi akademik menjadi 

sistem komunikasi untuk semua orang setiap hari secara mengglobal yang dikenal 

dengan nama Internet. Pada awalnya penggunaan Internet bertujuan komersial 

dilarang dengan keras. Ini dikarenakan adanya larangan commercial network traffic 

oleh National Science Foundation’s (NSFNET) yang merupakan backbone Internet. 

tahun 1991 NSF menghapus larangan untuk tujuan komersial dan saat itulah membuka 

jalan bagi electronic commerce (e-commerce). Hanya saja, tidak semua kebijakan 

mengenai komersial dicabut. Baru pada tanggal 30 April 1995, batasan komersial yang 
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paling terakhir dicabut. Jika menelusuri sejarah, maka Pizza Hut-lah yang menjadi 

perusahaan paling pertama mendirikan toko online. Mereka menyediakan fasilitas 

pemesanan online atau pengiriman ke rumah untuk testing pada tahun 1994 di Santa 

Cruz, California. Pada tahun 2007 seluruh daerah sudah mendapatkan opsi dalam 

sistemnya. Pada akhir tahun 2000, banyak perusahaan Eropa dan Amerika 

menyediakan fasilitas pelayanan melalui World Wide Web. Semenjak saat itulah, 

orang mulai mengasosiasikan istilah “ecommerce” sebagai kemampuan untuk 

membeli berbagai produk melalui Internet. Istilah ecommerce waktu zaman 

sebelumnya lebih mengarah ke transaksi secara online/elektronik. Berlanjut pada 

tahun 1995, Amazon muncul sebagai toko buku online. Belakangan perusahan tersebut 

menyadari barang dagangan lainnya juga memiliki permintaan yang tinggi, sehingga 

pada akhirnya mengadakan perluasan dengan menjual berbagai komoditas. Sekarang 

perusahaan ini sudah memiliki 20.700 karyawan dengan keuntungan net US$902 juta 

pada tahun 2009. Sekarang, hampir toko nyata (di dunia nyata) memiliki toko online. 

Semakin cepatnya koneksi dan majunya teknologi, sektor penjualan online sangat 

berkembang dan terkenal. Sekarang pun, orang terkadang lebih memilih membeli 

online daripada ke toko karena alasan kenyamanan dan perbandingan harga yang 

menarik. (gamesisort.blogspot.com).  

Belanja online di Indonesia semakin hari semakin menunjukkan perkembangan 

yang signifikan. Belanja online, tidak hanya dimonopoli oleh belanja barang, namun 

juga layanan jasa seperti perbankan yang memperkenalkan teknik e-banking. Melalui 

teknik e-banking pelanggan dapat melakukan kegiatan seperti transfer uang, 

membayar tagihan listrik, air, telepon, Internet, pembelian pulsa, pembayaran uang 

kuliah dan lain sebagainya. Belanja online di Indonesia untuk pembelian suatu barang 
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mengalami perkembangan yang cukup pesat. Mulai dari situs yang menjual 

handphone, gitar, butik, toko buku, makanan, bahkan hingga ke alat elektronik pun 

mulai dirambah oleh layanan belanja daring. Media belanja online antara lain 

(id.wikipedia.org): 

1. Blog 

Salah satu media yang menampilkan belanja daring antar lain adalah 

blog. Blog merupakan layanan web gratis dimana pelaku usaha daring 

menggunakan blog sebagai toko online yang ia punya untuk menjual sekaligus 

mempromosikan barang dan jasa yang ia tawarkan kepada calon konsumen. 

Karena sifatnya yang mudah di kustomisasi oleh penggunanya, maka belanja 

daring melalui media blog cukup riskan karena pembeli cukup sulit mengetahui 

reputasi dari penjual. Biasanya penjual mengunggah bukti bukti transfer yang 

ia miliki sebagai bentuk jaminan kepada pelanggan bahwa ia merupakan 

penjual tepercaya. 

2. Situs Web 

Ada banyak situs web yang menyediakan layanan belanja daring baik 

web lokal maupun web internasional. Biasanya terdapat keranjang belanja, 

dimana calon pembeli dapat memilih produk yang akan dibeli. Selain dengan 

keranjang belanja, pembeli juga dapat langsung menghubungi penjual agar 

transaksi langsung dapat dilakukan melalui telepon atau email seperti yang 

dilakukan oleh jasa pembuatan toko online dan juga pembuatan toko online. 

Ada banyak hal yang dapat dilakukan dilayanan belanja daring melalui web, 

diantaranya yang terkenal adalah lelang. Lelang merupakan kegiatan belanja 

daring dimana pembeli menetapkan batas bawah suatu harga yang hendak 



  28 

 

dilelang, kemudian sang pembeli yang tertarik dapat menawar (biasa disebut 

bidding) sesuai kelipatan yang diajukan. Lelang biasanya dibatasi pada periode 

tertentu sehingga pembeli dengan nominal tertinggi dinyatakan berhak 

membeli barang yang ia inginkan sesuai dengan harga yang ia ajukan. 

3. Situs Jejaring Sosial 

Seiring dengan maraknya pertumbuhan situs jejaring sosial di dunia, 

media social networking ini juga dilirik oleh pelaku belanja daring untuk 

memasarkan produknya. Penjual akan mengunggah barang yang ia tawarkan 

kemudian disebarkan melalui messaging atau fitur photo sharing. Bentuk 

penawaran ini merupakan perkembangan dari media katalog yang tadinya 

disebarkan dalam bentuk media cetak per bulan, kini disebarkan melalui media 

katalog online yang penawarannya dapat diupdate kapan saja. 

 

2.3. Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan dari bagian yang diatas dapat ditarik formulasi hipotesis sebagai 

berikut: 

2.3.1. Kepercayaan berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Online 

Seiring dengan maraknya kejahatan internet yang sering terjadi akhir-akhir ini 

seperti penipuan, pembobolan kartu kredit, dan kejahatan-kejahatan lain di dunia 

maya, kepercayaan (trust) menjadi salah satu faktor yang sangat penting saat 

melakukan transaksi online shopping. Didalam konsep ini kepercayaan memiliki arti 

bahwa pembeli percaya terhadap kemampuan penjual online apakah penjual online 

dapat menjamin kemanan ketika pembeli melakukan transaksi online. Keamanan 

sendiri memiliki arti bahwa transaksi penjual online mampu dipercaya. Semakin 
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populer website online shoping tersebut maka tingkat kepercayaan pembeli kepada 

website online shoping tersebut semakin tinggi.  

Pembelipun akan semakin yakin dan percaya terhadap keandalan website. 

Selanjutnya adalah, kepercayaan pembeli terhadap penjual online yang terkait 

bagaimana si penjual tersebut dengan keahliannya dapat meyakinkan pembeli 

menjamin keamanan ketika sedang melakukan transaksi pembayaran meyakinkan 

transaksi akan segera diproses (Laudon dan Laudon, 2012). Keahlian ini terkait dengan 

kebradaan penjual onlne. Teknologi yang semakin berkembang, begitu pula modus 

penipuan yang berbasis teknologi pada online shopping juga ikut berkembang. Tidak 

sedikit pula penjual online fiktif yang menjual dan memasarkan produk yang fiktif 

pada situs-situs online shopping. 

Bertransaksi secara online memiliki kepastian dan informasi yang tidak simetris. 

Oleh sebab itu harus ada rasa saling percaya antara penjual dan pembeli (Gefen, 2003). 

Hardiawan (2013) mendefinisikan kepercayaan awal, dan selanjutnya mengasumsikan 

bahwa apabila seorang konsumen menjalin suatu hubungan dan jaringan kerja yang 

baik pada toko off line, dapat meningkatkan percaya diri pada toko online. Berdasarkan 

kepercayaan dan pengalaman mereka sebelumnya pada toko online, mereka akan lebih 

suka merekomendasikan toko online kepada orang lain, dibandingkan dengan mereka 

yang kurang percaya diri dalam berbelanja di toko online. 

H1. Terdapat pengaruh signifikan antara Kepercayaan terhadap 

Keputusan Pembelian Online 
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2.3.2. Keamanan berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Online 

Definisi keamanan adalah kemampuan toko online adalam melakukan 

pengontrolan dan penjagaan keamanan atas transaksi data. Jaminan keamana berperan 

penting dalam pembentukan kepercayaan dengan mengurangi perhatian konsumen 

tentang penyalahgunaan data pribadi dan transaksi data yang mudah rusak. Ketika 

level jaminan keamanan dapat diterima dan bertemu dengan harapan konsumen, maka 

seorang konsumen mungkin akan bersedia membuka informasi pribadinya dan akan 

membeli dengan perasaan aman (Park and Kim, 2006). 

Dalam studi yang dilakukan oleh Raman Arasu dan Viswanathan A. (2011) di 

Malaysia, ditemukan bahwa faktor keamanan memiliki hubungan yang positif dan 

signifikan dalam mempengaruhi keputusan konsumen secara online. 

H2. Terdapat pengaruh signifikan antara Keamanan terhadap Keputusan 

Pembelian Online 

 

2.3.3. Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Online 

Lovelock dalam Tjiptono (2011), mengemukakan bahwa kualitas pelayanan 

merupakan tingkatan kondisi baik buruknya sajian yang diberikan oleh penjual dalam 

rangka memuaskan konsumen dengan mem-berikan atau menyampaikan keinginan 

atau permintaan konsumen melebihi apa yang diharapkan konsumen. Parasuraman, 

Zeithaml dan Berry dalam Lupiyoadi (2001) menyebutkan ada lima faktor utama yang 

digunakan dalam menilai kualitas pelayanan yaitu, reliability (kehandalan), tangible 

(berwujud), responsibility (daya tanggap), assurance (jaminan), dan empathy 

(empati). 
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Archana dan Vandana T.K (2012) dalam penelitiannya mengenai pengaruh e-

service quality terhadap perilaku pembelian konsumen dalam berbelanja online, 

menyebut-kan bahwa saat ini harga dan promosi tidak lagi mampu menentukan 

keputusan pembelian bagi konsumen. Menurutnya, saat ini konsumen juga melakukan 

penilaian pada kualitas pelayanan ketika berbelanja secara online. 

Besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh faktor quality of service menunjukan 

bahwa saat ini sebagian besar masyarakat mulai menampakkan tuntutan terhadap 

pelayanan yang prima, dimana mereka tidak lagi sekedar membutuhkan produk yang 

berkualitas tetapi juga lebih senang menikmati kenyamanan pelayanan. Ini 

menunjukan bahwa kualitas pelayan merupakan suatu yang sangat penting dalam 

menentukan keberhasilan dan kelang-sungan hidup suatu bisnis, khususnya yang 

mempunyai lingkungan kompetitif 

H3. Terdapat pengaruh signifikan antara Kualitas Pelayanan terhadap 

Keputusan Pembelian Online 

 

2.3.4. Persepsi Resiko berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Online 

Persepsi akan resiko (perceived risk) dinilai sebagai tingkat anggapan pelanggan 

akan hasil negatif yang mungkin terjadi ketika melakukan transaksi secara online 

(Featherman dan Pavlou, 2002). Schiffman et al. dalam Suresh (2011) mengatakan 

bahwa persepsi akan resiko adalah sebuah ketidakpastian yang dihadapi konsumen 

ketika mereka tidak dapat meramalkan konsekuensi dimasa yang akan datang atas 

keputusan pembelian yang mereka lakukan. Di dalam transaksi perdagangan online, 

setidaknya ada tiga macam resiko yang mungkin terjadi yaitu risiko produk, risiko 

transaksi, dan resiko psikologis. Risiko produk mengacu pada ketidakpastian bahwa 
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produk yang dibeli akan sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan risiko transaksi 

adalah ketidak-pastian yang akan berakibat merugikan konsumen dalam proses 

transaksi, dan risiko psikologis adalah ketakutan-ketakutan, yang mungkin terjadi 

selama pembelian atau setelah pembelian. 

Suresh dan Shashikala (2011) dalam penelitiannya tentang pengaruh persepsi 

akan resiko terhadap pembelian secara online pada konsumen di India, mengatakan 

bahwa konsumen memiliki persepsi resiko yang lebih tinggi ketika melakukan 

pembelian secara online jika dibandingkan dengan ketika mereka melakukan 

pembelian melalui toko. Persepsi akan resiko inilah yang kemudian mempengaruhi 

konsumen dalam malakukan pembelian secara online. Ketika konsumen melakukan 

pembelian berulang dan mereka tetap merasa puas serta tidak menemukan masalah 

yang berarti bagi mereka, maka persepsi akan resikopun menghilang, dan pada 

akhirnya kepercayaanpun terbentuk. Pengalaman dan kepercayaan inilah yang pada 

akhirnya mampu menghilangkan persepsi akan resiko ketika melakukan pembelian 

melalui websites. 

H4. Terdapat pengaruh signifikan antara Persepsi Resiko terhadap 

Keputusan Pembelian Online 

 

2.4. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran yang dimodifikasi dari kerangka 

pemikiran yang telah dibuat oleh Isnain Putra Baskara, dkk (2014) sehingga seperti tersaji 

dalam gambar berikut: 
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Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

Sumber: Dimodifikasi dari Isnain Putra Baskara, dkk (2014) 
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