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BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pemesanan online travel agent belum sepenuhnya digunakan oleh banyak

wisatawan karena berbagai alasan termasuk kurangnya metode pembayaran yang

aman, kebutuhan terhadap interaksi manusia dan layanan pribadi serta sedikit

kepercayaan terhadap teknologi (Peng, dkk., 2013). Saluran pemesanan online

travel agent yang berbeda menunjukkan perbedaan yang besar dalam pencarian

harga eksternal dan internal, loyalitas merek, frekuensi pembelian dan jumlah opsi

yang tersedia (Magnini, 2011). Ada tiga faktor yang mempengaruhi preferensi

wisatawan untuk pemesanan online, mencakup karakteristik seperti yang

ditunjukkan di Internet, karakteristik penyedia layanan online dan karakteristik

pribadi (Hashim, dkk., 2007). Karakteristik internet yang mempengaruhi

pemesanan di media online mencakup tingkat keamanan, tingkat risiko,

kesesuaian, kegunaan dan waktu. Karakteristik penyedia layanan online yang

berpengaruh pada pemesanan online adalah kualitas informasi, daya saing harga,

standar harga, reputasi layanan dan kinerja, peringkat ulasan situs online serta

persyaratan penggunaan. Menurut Magnini (2011), motivasi utama dalam

reservasi online dalam hal layanan dan produk yang kompleks misalnya

akomodasi, acara, dan aktivitas yang didorong oleh faktor informasi seperti

kemampuan memperoleh informasi yang komprehensif.

Banyak konsumen menjadi lebih sadar dan peduli dengan perilaku

pembelian mereka di lingkungan bisnis saat ini. Hal ini terutama berlaku jika
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pelanggan harus membandingkan penawaran produk dan layanan di website

sebelum membeli. Minat beli konsumen bergantung pada tingkat kepuasan dan

tingkat kepercayaannya pada website (Flavián, dkk., 2006). Website menyediakan

platform bagi pelanggan dan perusahaan untuk bertukar dan berbagi informasi

selama belanja online (Shih, 2004). Kualitas layanan website memainkan peran

penting dalam proses pembelian. Selain itu, persepsi pelanggan terhadap kualitas

website mempengaruhi kepuasan pelanggan dan minat beli konsumen (Bai, dkk.,

2008). Menurut penelitian Hsu, dkk., (2011), kualitas layanan website bahkan

lebih penting daripada kualitas teknologi informasi selama proses belanja online.

Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan online, pelaku bisnis

harus memperhatikan pengalaman pengguna dalam layanan situs website dengan

merancang empat fitur utama yaitu konten yang berkualitas, kegunaan,

kenyamanan, dan kesenangan (Morosan dan Jeong, 2008).

Dalam penelitian ini menggunakan kerangka kerja stimulus-organisme-

respon (S-O-R) sebagai dasar teoritis. Teori kerangka dasar stimulus-organism-

response (S-O-R) mengacu pada psikologi lingkungan (Mehrabian dan Russell,

1974). Kerangka tersebut menunjukkan bahwa rangsangan merupakan anteseden

yang memengaruhi kondisi emosional konsumen (organism), yang dapat

mengakibatkan respon pada niat atau perilaku. Penerapan kerangka S-O-R

pertama kali dengan menggunakan konteks ritel (Donovan dan Rossiter 1982).

Riset tersebut menjelaskan bahwa rangsangan yang dioperasionalkan sebagai

sinyal lingkungan (isyarat atmosfer) mempengaruhi keadaan emosional dan

kognitif individu yang selanjutnya akan memberikan respon berupa perilaku yang
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mungkin menjadi pendekatan atau penghindaran. Seperti yang dibahas oleh Hsu,

dkk. (2012), kualitas website bisa dianggap sebagai stimulus. Dalam konteks situs

website hotel online, kualitas website dapat diasumsikan sebagai stimulus (Bai,

dkk., 2008) yang dapat mempengaruhi keadaan internal / psikologis pelanggan

seperti perceived flow (Webster, dkk., 1993). Menurut Ali, (2016) dalam konteks

website hotel (stimulus) dapat mempengaruhi perceived flow pelanggan

(organism) sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi kepuasan dan minat

pembelian di situs website hotel (response). Oleh karena itu mengacu pada

penelitian sebelumnya oleh Ali, (2016) kerangka S-O-R pada penelitian ini terdiri

dari tiga bagian yaitu stimulus yang dapat ditunjukan dengan “kualitas website”,

organism yang dapat ditunjukan dengan “perceived flow” dan response yang

dapat ditunjukkan dengan “kepuasan pelanggan dan minat beli”.

2.1. Kualitas Website

Kualitas website merupakan konsep penting dalam e-commerce sebagai

persepsi pelanggan dan dianggap sebagai penentu penting dalam operasional

dunia online. Dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa situs website yang

berkualitas tinggi dapat menarik lebih banyak pelanggan daripada situs website

berkualitas rendah (Parasuraman, dkk., 2004) dan hal ini dianggap sebagai

indikator keberhasilan bisnis (Lee & Kozar, 2006). Menurut Cunliffe, (2000),

"Desain website yang buruk akan mengakibatkan hilangnya 50 persen penjualan

potensial karena pengguna tidak dapat menemukan apa yang mereka inginkan.

Dalam perspektif lain Hanson, (2000) menegaskan bahwa situs website yang

terdefinisi dengan baik dapat "membangun kepercayaan dalam suatu perusahaan,
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memperkuat citra kompetensi, fungsi, dan kegunaan, mengingatkan pengunjung

terhadap berbagai produk dan layanan perusahaan serta memberikan alasan

konsumen untuk kembali lagi.

Kualitas website secara langsung mendorong minat pembelian konsumen

(Bai, dkk., 2008). Penelitian oleh Aladwani dan Palvia (2002) mendefinisikan

persepsi pelanggan pada kualitas website sebagai '' Evaluasi pengguna terhadap

fitur website untuk memenuhi kebutuhan dan evaluasi pengguna dalam mencari

keunggulan situs website''. Oleh sebab itu, ketika mengevaluasi penawaran produk

atau jasa dalam suatu website, maka perlu pemahaman mengenai aspek mana

yang menurut pengguna paling penting dan hal ini telah menjadi prioritas bagi

perusahaan untuk menerapkan strategi e-commere (Hernandez, dkk., 2009).

Artinya, dari sudut pandang layanan pemasaran untuk menarik dan

mempertahankan pelanggan, agen perjalanan online harus memiliki pengetahuan

yang jelas tentang harapan pelanggan terhadap kualitas yang ditawarkan pada

situs website tersebut (Van Riel, dkk., 2004).

Fungsi desain website memainkan peran penting saat ini. Konsumen

mengharapkan website yang informatif dan menarik. Banyak peneliti sebelumnya

telah menyajikan metode untuk mengukur kualitas website dengan cara

mengidentifikasi dimensi dari kualitas website. Kegunaan, keamanan,

personalisasi, daya tanggap dan konten informasi adalah dimensi kualitas website

seperti yang diklasifikasikan oleh (Law & Cheung, 2005). Kegunaan telah

menjadi hal penting dalam teknologi informasi (Flavián, dkk., 2006). Kegunaan

berhubungan dengan kemudahan dan kesederhanaan dimana konsumen
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menggunakan sistem dan melakukan operasi dasar. Efisiensi, efektivitas dan

kepuasan pelanggan menentukan tingkat kegunaan sistem teknologi. Oleh karena

itu, tingkat kegunaan situs website membentuk dasar untuk tangibility bisnis.

Selain itu penelitian Chang dan Chen (2008), menggunakan empat dimensi

(kecukupan teknis, kualitas konten, spesifikasi konten, dan penampilan website).

Selanjutnya, Ahn, dkk., (2007) menunjukkan bahwa kualitas website adalah

konstruksi multi dimensi yang terdiri dari kualitas informasi, kualitas sistem, dan

kualitas layanan. Kualitas website bisa menjadi faktor utama untuk mengevaluasi

harapan dan persepsi pengguna tentang kualitas situs website (Delone dan

McLean, (2003); Liang dan Chen, (2009). Penelitian oleh Hernandez, dkk., (2009)

menyatakan bahwa, kualitas informasi, sistem dan layanan yang diberikan oleh

perusahaan melalui situs websitenya adalah faktor penting dari perancangan situs

website komersial. DeLone dan McLean (2003) mengemukakan bahwa dimensi

kualitas website ini memainkan peran kunci dalam kepuasan pelanggan online,

dan dengan demikian membantu meningkatkan minat pembelian mereka (Bai,

dkk., 2008).

Website merupakan saluran komunikasi utama antara penyedia layanan dan

konsumen. Sebuah situs website yang berkualitas tinggi dapat menghasilkan

pelanggan yang puas dan membantu mengubah browser website menjadi pembeli

potensial (Wang, dkk., 2015). Oleh karena itu, kualitas website telah menjadi

topik penting dalam studi interaksi komputer-manusia. Sejumlah ilmuwan

berpendapat bahwa kualitas website yang dirasakan dapat mempengaruhi keadaan

emosional konsumen secara positif seperti kenikmatan dan kecemasan (Forgas,
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dkk., 2012). Namun, hanya ada sedikit penelitian yang berfokus pada hubungan

antara kualitas website dan perceived flow. Kemudian  Hsu, dkk., (2012)

mengamati hubungan yang signifikan antara berbagai komponen kualitas website

yaitu kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan dan pengalaman

pengguna. Hubungan antara ketiga komponen kualitas website dan perceived flow

juga didukung oleh penelitian Zhou, dkk., (2010). Penelitian yang dilakukan oleh

Ali, (2016) menemukan bahwa kualitas website dalam konteks perhotelan

mempunyai pengaruh positif terhadap perceived flow. Oleh karena itu, penelitian

tersebut juga menemukan bahwa persepsi positif konsumen terhadap kualitas situs

website, secara keseluruhan, akan mengakibatkan keterlibatan mereka dalam situs

website (Ali, 2016).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesa yang digunakan adalah :

H1: Kualitas website memiliki pengaruh positif signifikan pada perceived

flow.

2.2. Perceived flow

Istilah flow pertama kali dimulai pada tahun 1975 oleh Csikszentmihalyi,

(1975). Istilah ini digunakan untuk menggambarkan perasaan paling positif dan

pengalaman paling menyenangkan yang mungkin terjadi dalam kehidupan

manusia sebagai "inti dari eksistensi diri" (Csikszentmihalyi, 1988). Selama

keadaan ini dapat dirasakan oleh individu, maka mereka benar-benar terserap oleh

aktivitas yang dijalankan pada saat itu. Akibatnya waktu terasa lenyap, masalah

sehari-hari juga hilang, dan hanya fokus pada aktivitas yang berlangsung. Dalam
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hal ini, kehidupan menjadi momentum kesempatan untuk menyenangkan dan

aktualisasi diri.

Penelitian Webster, dkk., (1993) menyatakan bahwa flow adalah semacam

pengalaman interaktif antara manusia dan mesin. Ini memiliki karakteristik

dengan ekspresi kebahagiaan dan eksploratif.  Selama interaksi, orang bisa merasa

senang dan terlibat dengan perasaan subjektif. Konsumen bisa mendapatkan

emosi dan kepuasan positif dalam berbagai jenis belanja online dan menyebabkan

eksplorasi pribadi lebih lanjut. Flow juga telah digambarkan sebagai keadaan

pengalaman psikologis yang optimal (Novak, dkk., 2000) atau pengalaman yang

paling menyenangkan saat seseorang secara tidak sadar terlibat dalam aktivitas

tertentu sehingga ia menjadi begitu asyik dan kehilangan rasa diri (Chung dan Tan

2004). Flow biasanya bisa berasal dari berbagai aktivitas, seperti hobi, tulisan,

pekerjaan, acara ritual, olahraga, pertunjukkan artistik, dan sebagainya. Dengan

kata lain, pengalaman konsentrasi, keingintahuan, dan kenikmatan dalam suatu

kegiatan menggambarkan pengalaman flow (Moon dan Kim 2001).

Konsep flow juga telah diterapkan di berbagai lingkungan online seperti

game online, banking online, mobile instant messaging dan agen perjalanan online

(Gao dan Bai, 2014), di mana konsumen terlibat dalam suatu aktivitas untuk

mengembangkan pengalaman yang menyenangkan (Wang dan Hsiao, 2012).

Meskipun demikian Novak, dkk., (2003) menerapkan konsep flow ke lingkungan

yang dimediasi komputer dan mengusulkannya sebagai keadaan kognitif yang

merupakan pengalaman optimal dan secara intrinsik menyenangkan. Oleh karena

itu, kesuksesan pemasar online bergantung pada kemampuan mereka untuk
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mengembangkan pengalaman konsumen pada saat mereka merasakan pengalaman

flow. Dalam konteks online, para peneliti telah berteori bahwa pengalaman yang

dihasilkan melalui flow dapat menarik konsumen dan secara positif

mempengaruhi perilaku konsumen secara berkesinambungan (Novak, dkk., 2000).

Demikian pula dengan penelitian Hoffman dan Novak (1996) yang

memperluas gagasan dalam mencakup perilaku navigasi konsumen di lingkungan

online seperti World Wide Web. Mereka mendefinisikan flow sebagai keadaan

yang terjadi selama menavigasi situs website, dimana hal ini dapat ditandai

dengan urutan interaksi respons yang baik saat menavigasi situs website dapat

berupa perasaan menyenangkan, dan disertai dengan hilangnya kesadaran diri.

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa penggunaan World Wide Web dapat

memfasilitasi terjadinya flow (Chen, dkk., 1999). Secara khusus, jika penggunaan

website memungkinkan masuknya potensi ke dalam keadaan flow, yaitu

pengalaman yang menyenangkan, pengguna website pada akhirnya dapat

meningkatkan kesejahteraan mereka melalui momen singkat yang terakumulasi.

Sesuai dengan penelitian Gao dan Bai (2014), perhatian telah diberikan

untuk memahami hubungan antara perceived flow dan kepuasan dalam konteks

belanja online. Beberapa peneliti telah melihat hubungan secara tidak langsung

antara perceived flow dan kepuasan pelanggan. Misalnya, perceived flow terbukti

meningkatkan persepsi konsumen terhadap situs website yang mengarah kepada

kepuasan konsumen (O'Cass dan Carlson, 2010). Penelitian Hsu, dkk., (2012),

menyatakan bahwa konsumen yang merasa dirinya terlibat masuk dalam keadaan

flow selama penjelajahan website maka mereka lebih cenderung puas dan
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mempunyai minat untuk bertransaksi. Kemudian, individu yang mengalami

kondisi “flow” telah menyatakan bahwa mereka mempunyai banyak pengalaman

subyektif positif dan menunjukkan kemungkinan kepuasan dan loyalitas yang

lebih tinggi (Hoffman dan Novak, 1996). Selain itu hasil penelitian yang

dilakukan oleh Ali, (2016) menemukan bahwa perceived flow mempunyai

pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesa yang digunakan adalah:

H2: Perceived flow memiliki pengaruh positif signifikan pada kepuasan

pelanggan.

Selain perceived flow berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, dalam

penelitian Ali (2016) menemukan bahwa perceived flow juga berpengaruh positif

terhadap minat beli. Penelitian tentang perilaku konsumen dalam konteks online

pada awalnya berfokus pada sifat dan konsekuensi dari tayangan website yang

menarik. Pengalaman dalam menggunakan website yang mampu mendorong

keadaan mental secara optimal dikenal sebagai "flow" (Hoffman dan Novak,

1996). Situs website menyediakan lingkungan online di mana flow dihasilkan

dengan melibatkan konsumen. Beberapa penelitian berpendapat dimensi flow dan

bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku konsumen. Terdapat empat komponen

dari flow, yaitu kenikmatan, konsentrasi, telepresence, dan distorsi waktu.

Komponen ini diteliti efeknya terhadap sikap dan minat beli konsumen dalam

beberapa penelitian yang dilakukan oleh (Koufaris, (2002) dan Lee & Chen

(2010). Penelitian sebelumnya telah mendukung bahwa flow mempunyai

hubungan positif terhadap minat beli dan minat untuk kembali dalam
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menggunakan website (Koufaris, (2002); Moon dan Kim, (2001). Mathwick dan

Rigdon (2004) menyatakan bahwa perceived flow berpengaruh positif terhadap

sikap dan minat konsumen (mengunjungi kembali dan menghabiskan lebih

banyak waktu) terhadap situs website.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut tersebut maka dikemukanan hipotesis

penelitian sebagai berikut:

H3: Perceived flow memiliki pengaruh positif signifikan pada minat beli.

2.3. Kepuasan Pelanggan

Dalam fenomena bisnis saat ini, bisnis online seringkali menghadapi

kesulitan dalam hal mempertahankan kepuasan dan loyalitas pelanggan karena

persaingan yang ketat di pasar. Menurut Wolff (1998), kegagalan bisnis

meningkat karena sebagian besar pelanggan tidak terpengaruh dengan kinerja

situs online. Kepuasan pelanggan merupakan basis bagi keberhasilan perusahaan,

terutama dalam kondisi persaingan yang semakin ketat (Naser, dkk., 1999).

Pengukuran dan pengawasan terhadap kepuasan pelanggan merupakan hal yang

sangat penting bagi perusahaan. Karena hal tersebut dapat memberikan umpan

balik dan masukan bagi keperluan pengembangan dan implementasi strategi

peningkatan kepuasan konsumen.

Kepuasan pelanggan telah dianggap sebagai kunci sukses bisnis online

(Fang dkk., 2011). Terdapat banyak definisi mengenai kepuasan pelanggan.

Secara umum Kotler (2000) mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai perasaan

suka atau tidaknya seseorang terhadap suatu produk setelah membandingkan

presentasi prestasi produk tersebut dengan harapannya. Wilkie (1994),
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mendefiniskikan kepuasan pelanggan sebagai tanggapan emosional yang positif

pada evaluasi terhadap pengalaman dalam menggunakan suatu produk atau jasa

Akan tetapi dalam penelitian ini kepuasan lebih ditekankan kepada

kepuasan dalam menggunakan situs website. Penelitian Lightner (2004)

mengevaluasi situs website e-commerce dan berfokus pada kepuasan pelanggan.

Jika sebuah website bisa memberikan informasi yang cukup kepada konsumen, ia

harus bisa mendorong orang berbelanja secara online (EICP, 2008; Román, 2010).

Menurut analisis perilaku belanja internet, banyak konsumen merasa bahwa

informasi online bisa dijadikan referensi sebelum melakukan keputusan

pembelian. Dengan kata lain, mereka yang tidak membeli apapun secara online

masih melihat informasi produk di Internet. Hal ini menunjukkan pentingnya

informasi dan referensi online (Yang, 2008; Li dan Yang, 2009; Kim dkk., 2012).

Kepuasan pelanggan dalam konteks e-commerce dan Website menggambarkan

perasaan serta sikap dan harapan pelanggan yang menganggap bahwa mereka

telah menerima layanan yang baik dalam menggunakan aplikasi e-commerce dan

cenderung untuk mengunjungi dan membeli. Sangat penting bahwa Situs ini

mudah digunakan dan membantu pengguna memperoleh hasil yang diinginkan

dengan mudah. Kualitas pengalaman pengguna dan kepuasan pengguna terhadap

Situs Web telah digunakan dalam penelitian lain sebagai penentu kesuksesan

bisnis (Aladwani & Prashant, 2002; Ranganathan & Shobha, 2002).

Kepuasan website secara online dapat digambarkan sebagai kepuasan

pelanggan terhadap atribut atau kualitas website online. Dalam perspektif yang

berbeda Oliver (1980) mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai evaluasi
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pelanggan terhadap suatu produk atau layanan berdasarkan harapan individu dan

kinerja yang dirasakan. Banyak peneliti mengatakan unsur kualitas situs website

memiliki dampak yang berbeda terhadap kepuasan pelanggan online. Kegunaan

situs website dapat didefinisikan sebagai sejauh mana memungkinkan pengguna

online untuk mencapai tujuan spesifik dengan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan

saat melakukan tugas yang diarahkan pada situs web (Jenny, dkk., 2010). Dalam

penelitian Flavian, dkk., (2006) menemukan bahwa kegunaan situs website adalah

salah satu kunci pendahuluan untuk menentukan kualitas situs website.

Antarmuka situs atau kegunaan berdampak pada kepuasan pelanggan dengan

antarmuka situs website (Cho & Fiorito, 2009; Maditinos & Theodoridis, 2010).

Dalam penelitian Giese dan Cote (2002) menyatakan bahwa kepuasan

pelanggan dapat diidentifikasi oleh respons (kognitif atau afektif) yang berkaitan

dengan fokus tertentu (yaitu pengalaman membeli dan atau produk terkait) serta

terjadi pada waktu tertentu (misalnya pasca pembelian atau pasca konsumsi).

Bukti empiris telah membuktikan adanya hubungan positif antara kepuasan

pelanggan dan minat pembelian online. Dengan kata lain, pelanggan online yang

telah menerima layanan yang memuaskan cenderung mengungkapkan minat

perilaku positif, sehingga dapat meningkatnya minat pembelian online (Zeithaml,

1996).

Sejalan dengan hal tersebut, hubungan antara minat beli dan kepuasan

pelanggan telah mendapat banyak perhatian dalam berbagai konteks offline yang

membahas tentang literatur perhotelan dan pariwisata termasuk hotel, restoran dan

kapal pesiar, dll. (Ali, dkk., (2015); Ryu, dkk., (2012) dan juga dalam konteks
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online (Hsu, dkk., (2012); Kabadayi dan Gupta, (2005); Mathwick dan Rigdon,

(2004); Novak, dkk., (2003); Wang, dkk., (2015). Keinginan pembelian online

adalah kesediaan konsumen untuk melakukan perilaku pembelian tertentu melalui

Internet (Hsu, dkk., 2011). Banyak peneliti yang telah mendiskusikan bahwa

konsumen online yang memiliki pengalaman memuaskan dalam situs website

cenderung meningkatkan minat beli secara online (Anderson dan Srinivasan,

(2003); Bai, dkk., (2008); Wang, dkk., (2015). Dalam penelitian lain Fiore dkk,

(2005) dan Wen, (2009) menujukkan bahwa kepuasan memiliki dampak

signifikan pada minat beli. Dan secara umum hubungan langsung antara

kepuasan, kepercayaan, dan minat beli adalah dianggap positif; namun efek tidak

langsung melalui sikap positif. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang

dilakukan oleh Ali, (2016) menemukan bahwa kepuasan pelanggan mempunyai

pengaruh positif terhadap minat beli.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut tersebut maka dikemukanan hipotesis

penelitian sebagai berikut:

H4: Kepuasan konsumen memiliki pengaruh positif signifikan pada minat

beli.

2.4. Minat Beli

Minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap

mengkonsumsi. Menurut Kinnear dan Taylor (1995), minat beli adalah tahap

kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-

benar dilaksanakan. Dalam perspektif lain Doods, dkk., (1991) mendefinisikan

minat beli sebagai kemungkinan bila pembeli bermaksud untuk membeli produk
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(Suatu produk dikatakan telah dikonsumsi oleh konsumen apabila produk tersebut

telah diputuskan oleh konsumen untuk dibeli. Keputusan untuk membeli

dipengaruhi oleh nilai produk yang dievaluasi. Bila manfaat yang dirasakan lebih

besar dibanding pengorbanan untuk mendapatkannya, maka dorongan untuk

membelinya semakin tinggi. Sebaliknya bila manfaatnya lebih kecil dibanding

pengorbanannya maka biasanya pembeli akan menolak untuk membeli dan

umumnya beralih mengevaluasi produk lain yang sejenis.

Menurut Fishbein & Ajzen, (1975) minat beli konsumen berfungsi sebagai

mediator antara sikap konsumen terhadap produk dan perilaku pembelian aktual.

Untuk menjelaskan model minat beli penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor

yang mempengaruhi minat beli pelanggan. Smith (1999) mengidentifikasi

berbagai faktor penentu yang mempengaruhi minat beli pelanggan dalam konteks

offline dengan kondisi wilayah perkotaan dan sub-perkotaan yaitu kualitas hidup,

kesejahteraan ekonomi, niat untuk membeli barang rumah tangga utama, belanja

untuk kebutuhan liburan, jumlah uang yang wajar untuk dibelanjakan pada hadiah

liburan, kepuasan toko ritel, perilaku belanja untuk anak-anak dan orang dewasa,

serta kondisi demografi (usia, status perkawinan, pekerjaan, pendidikan,

pendapatan dan jenis kelamin).

Minat beli dalam konteks belanja online juga dipelajari dalam penelitian

Park dan Stoel (2002). Penelitian Park dan Stoel (2002) telah membedakan dua

hal dalam minat beli yaitu kondisi internal (misalnya, keakraban merek,

pengalaman berbelanja sebelumnya) dan eksternal (misalnya, informasi situs

website) dapat meningkatkan minat untuk berbelanja atau membeli kembali di
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Internet, yang umumnya mengarah ke tahap pengambilan keputusan pembelian.

Orang-orang yang sebelumnya memiliki pengalaman berbelanja di Internet

memiliki minat lebih tinggi untuk membeli daripada mereka yang tidak memiliki

pengalaman sebelumnya. Oleh karena itu, jumlah informasi produk yang

diberikan di situs website dapat mempengaruhi minat beli di belanja Internet. Park

& Stoel, (2002) juga menunjukkan bahwa terdapat minat yang tinggi dari

konsumen untuk membeli dari situs internet yang memiliki jumlah informasi lebih

banyak daripada yang memiliki jumlah informasi lebih rendah.

Schiffman dan Kanuk (2008), menjelaskan bahwa pengaruh eksternal,

kesadaran akan kebutuhan, pengenalan produk dan evaluasi alternatif adalah hal

yang dapat menimbulkan minat beli konsumen. Pengaruh eksternal ini terdiri dari

usaha pemasaran dan faktor sosial budaya. Menurut Lucas dan Britt (2003)  aspek

yang terdapat dalam minat beli antara lain :

1. Perhatian, adanya perhatian yang besar dari konsumen terhadap suatu

produk (barang atau jasa).

2. Ketertarikan, setelah adanya perhatian maka akan timbul rasa tertarik

pada konsumen.

3. Keinginan, berlanjut pada perasaan untuk mengingini atau memiliki

suatu produk tersebut.

4. Keyakinan, kemudian timbul keyakinan pada diri individu terhadap

produk tersebut sehingga menimbulkan keputusan (proses akhir) untuk

memperolehnya dengan tindakan yang disebut membeli
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Pada kebanyakan orang, perilaku pembelian konsumen seringkali diawali

dan dipengaruhi oleh banyaknya rangsangan (stimulus) dari luar dirinya, baik

berupa rangsangan pemasaran maupun rangsangan dari lingkungannya.

Rangsangan tersebut kemudian diproses dalam diri sesuai dengan karakteristik

pribadinya, sebelum akhirnya diambil keputusan pembelian. Karakteristik pribadi

konsumen yang dipergunakan untuk memproses rangsangan tersebut sangat

komplek, dan salah satunya adalah motivasi konsumen untuk membeli. Menurut

Keller (2008), minat konsumen adalah seberapa besar kemungkinan konsumen

membeli suatu merek atau seberapa besar kemungkinan konsumen untuk

berpindah dari satu merek ke merek lainnya. Sedangkan Mittal, dkk., (1999)

menemukan bahwa fungsi dari minat konsumen merupakan fungsi dari mutu

produk dan mutu layanan. Menurut Ferdinand (2002), minat beli dapat

diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut:

1. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli

produk.

2. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan

produk kepada orang lain.

3. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang

yang memiliki prefrensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya

dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk prefrensinya.

4. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang

selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari

informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.
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2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan hipotesa-hipotesa diatas maka kerangka konseptual penelitian

yang mengacu pada penelitian Ali, (2016) dapat digambarkan dalam sebagai

berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian
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