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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui 

hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan 

dapat dijadikan sebagai data pendukung. Penelitian yang dilakukan Wardani 

(2013) tentang Pengaruh persepsi pengguna Facebook Commerce (F-

Commerce) terhadap keinginan bertransaksi online bertujuan untuk menguji 

faktor yang mempengaruhi keinginan pengguna facebook commerce untuk 

bertransaksi online. Penelitian dilakukan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya Malang. 

Penelitian tersebut memperoleh 90 responden yang telah melakukan 

transaksi dan memahami facebook commerce. Menggunakan teknik regresi 

linear berganda dengan software SPSS untuk menguji penelitian tersebut. Hasil 

penelitian menunjukkan secara simultan variabel persepsi kualitas pelayanan, 

kemudahan dan kepercayaan berpengaruh secara signifikan terhadap keinginan 

bertransaksi online pengguna facebook  commerce. Secara parsial variabel 

persepsi kemudahan dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap 

keinginan bertransaksi online pengguna facebook commerce. Namun variabel 

kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap keinginan 

bertransaksi Online oleh pengguna facebook commerce. Hasil penelitian 

menunjukkan keinginan bertransaksi online pengguna facebook commerce 

dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan kepercayaan. Penelitian ini terdapat 
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pebedaan dari penelitian yang di lakukan Wardani (2013), perbedaan tersebut 

dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 

Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang 

 

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh 

Ariwibowo (2013) tentang pengaruh trust dan perceived of risk  terhadap niat 

untuk bertransaksi menggunkan E-commerce, bertujuan untuk mengetahui 

terdapat atau tidaknya pengaruh Trust, Perceived of Risk, Trust dan Perceived 

of Risk terhadap Niat untuk Bertransaksi menggunakan E-commerce. Populasi 

dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Yogyakarta dengan teknik pengambilan sampel menggunakan simple random 

sampling.  

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan sampel 

sebanyak 137 mahasiswa. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 

Indikator  Penelitian terdahulu Penelitian sekarang 

Variabel 

terikat 

Pengguna Facebook Commerce 

(F-Commerce) terhadap 

keinginan bertransaksi online 

Niat beli melalui jejaring sosial 

(Facebook) 

Variabel 

bebas 

 Persepsi kepercayaan 

 Persepsi kemudahan 

 Pualitas layanan 

 Kepercayaan 

 Kemudahan    mengoperasikan 

layanan 

 Resiko belanja online 

Lokasi 

penelitian 

Universitas Brawijaya Malang Kelurahan Landungsari Kecamatan 

DAU Kabupaten Malang 

Populasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Brawijaya Malang 

Orang yang belum pernah 

bertransaksi online di kelurahan 

Landungsari 

Sample Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Brawijaya Malang 

yang memahami dan 

menggunakan Facebook 

Commerce 

Orang yang berusia 17-30 tahun 

yang belum pernah bertransaksi 

online dan aktif menggunakan 

jejaring sosial (Facebook)  
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sederhana dan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh positif Trust dan pengaruh negatif Perceived of Risk serta pengaruh 

Trust dan Perceived of Risk terhadap Niat untuk Bertransaksi menggunakan E-

commerce pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. 

Penelitian ini terdapat pebedaan dari penelitian yang di lakukan Ariwibowo 

(2013), perbedaan tersebut dapat dilihat dari tabel 2.2 berikut: 

Tabel 2.2 

Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang 

 

 

B. Kajian Teori 

1. The theory planned behavior 

Menurut Ajzen yang dikutip oleh Nazar, dkk. (2008) the theory 

planned behavior (TPB) merupakan pengembangan dari the theory 

Indikator  Penelitian terdahulu Penelitian sekarang 

 

Variabel 

terikat 

Niat untuk Bertransaksi 

menggunakan E-commerce  

 

Niat beli melalui jejaring sosial 

(Facebook) 

Variabel 

bebas 

 Trust  

 Perceived of Risk  

 

 Kepercayaan 

 kemudahan    mengoperasikan 

layanan 

 Resiko belanja online 

 

Lokasi 

penelitian 

Universitas Negeri Yogyakarta Kelurahan Landungsari Kecamatan 

DAU Kabupaten Malang 

 

Populasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Yogyakarta 

Orang yang belum pernah 

bertransaksi online di kelurahan 

Landungsari 

 

Sample Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Yogyakarta 

yang belum bertransaksi online 

Orang yang berusia 17-30 tahun 

yang belum pernah bertransaksi 

online dan aktif menggunakan 

jejaring sosial (Facebook)  
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reasoned action yang menjelaskan tentang niat individu untuk melakukan 

tindakan tertentu. Teori tersebut menyatakan sikap terhadap perilaku dan 

norma subyektif  pada perilaku mempengaruhi niat. Pada The theory 

planned behavior memasukkan kontrol perilaku yang dirasakan dalam 

mempengaruhi perilaku sebagai faktor tambahan yang mempengaruhi niat 

konsumen untuk bertransaksi online, dimana perilaku ditentukan oleh niat 

dan niat dibentuk oleh sikap, norma subjektif dan kontrol prilaku.  

Sikap terhadap perilaku merupakan evaluasi positif atau negatif 

dalam melakukan perilaku dan menunjukkan tingkatan seseorang yang 

mempunyai evaluasi yang baik atau kurang baik tentang perilaku tertentu. 

Dalam hal ini sikap terbentuk oleh kepercayaan. Norma subyektif 

menunjukkan tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak 

melakukan tindakan.. Sedangkan kontrol perilaku yang dirasakan menun-

jukkan mudahnya (kemudahan penggunaan) atau sulitnya seseorang 

melakukan tindakan.  

2. Perilaku Konsumen 

Menurut David, dkk. (1993) yang di kutip oleh Amirullah (2002) 

bahwa perilaku konsumen dapat di definisikan sebagai peroses pengambilan 

keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang di libatkan dalam 

mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan 

barang-barang dan jasa. Termasuk tindakan individu yang secara langsung 

terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa 
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ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan 

menentukan tindakan-tindakan tersebut. 

Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau 

organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan 

membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi 

kebutuhannya. Perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap 

yaitu tahap sebelum pembelian, pembelian, dan setelah pembelian. Pada 

tahap sebelum pembelian konsumen akan melakukan pencarian informasi 

yang terkait produk dan jasa. Pada tahap pembelian, konsumen akan 

melakukan pembelian produk, dan pada tahap setelah pembelian, konsumen 

melakukan konsumsi (penggunaan produk), evaluasi kinerja produk, dan 

akhirnya membuang produk setelah digunakan. 

Pemasar perlu menyadari bahwa konsumen tidak hanya dapat 

didekati secara rasional, dengan formula-formula pemasaran, seperti 4P 

(product, price, promotion, place). Karena konsumen dipandang sebagai 

alat keberhasilan produk. Konsumen dipandang sebagai sosok rasional yang 

bergerak sesuai mekanisme mesin belaka (Mangkunegara, 1988). Justru 

yang lebih penting saat ini adalah memahami perilaku konsumen sebagai 

makhluk hidup yang membutuhkan stimulus-stimulus kejiwaan, seperti 

hiburan, didikan atau bahkan tantangan. Stimulus yang mengacu pada upaya 

memberikan pengalaman baru buat konsumen. Seperti dalam penelitian ini 

tentang beralihnya perilaku pembelian konsumen dari pembelian secara 
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konvensional ke pembelian online yaitu melaui jejaring sosial yang dapat 

memberikan suatu pengalaman belanja yang baru. 

3. Tahap-Tahap Keputusan 

Proses pengambilan keputusan diawali dengan adanya kebutuhan 

yang berusaha untuk dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan ini terkait dengan 

beberapa alternatif sehingga perlu dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk 

memperoleh alternatif terbaik dari persepsi konsumen. Menurut Howard dan 

Sheth yang dikutip oleh Amirullah (2002) menyajikan model perilaku 

pemilihan merk yang rasional oleh pembeli dibawah kondisi informasi yang 

tidak lengkap dan dalam keterbatasan kemampuan. Dalam model ini 

pengambilan keputusan konsumen digolongkan dalam tiga tingkat yaitu: 

a. Extensive problem solving, merupakan tahap awal dari 

pengambilan keputusan dimana pembeli memiliki informasi 

yang sedikit mengenai merk dan belum mengembangkan 

perumusan yang baik dan hal tersebut dapat digunakan untuk 

memilih salah satu produk dari produk yan ada (pemilihan 

produk). 

b. Limited problem solving, merupakan tahapan pemilihan produk 

lebih lanjut dimana hal terdebut telah dirumuskan dengan baik, 

tetapi pembeli masih belum memutuskan merk mana yang 

terbaik bagi dirinya. Jadi disini pembeli masih coba-coba hingga 

mendapat merk yang baik. 
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c. Routinized response behavior, dimana pembeli telah 

merumuskannya dengan baik untuk pemilihan produk dan juga 

telah memiliki kecendrungan yang kuat terhadap satu produk. 

Tidak ada lagi keraguan dalam pikirannya dan dia siap untuk 

membeli dengan evaluasi arternatif yang sedikit. 

Model yang mengikuti konsep learning-teory menjelaskan bahwa 

terdapat empat komponen utama dalam pembentukan perilaku konsumen 

yaitu input variables, output variables, hypothetical constructs, dan 

exogeneous variables (Amirullah, 2002). Input variables dipandang sebagai 

bentuk stimuli dari lingkungan seperti simbol-simbol yang dibuat oleh 

perusahaan. Output variables terdiri dari sejumlah informasi penting yang 

diterima pembeli (attention), informasi yang dimiliki pembeli tentang merk 

(brand comprehension), penilaian konsumen pada merk khusus yang 

memberikan kepuasan atau memotivasinya (attitude), perhatian atau niat 

pembeli terhadap merk produk yang akan dibeli (intention), dan perilaku 

pembelian (purchase behavior).  

4. Niat Beli  

Niat pembelian digambarkan sebagai suatu situasi seseorang 

sebelum melakukan suatu tindakan yang dapat dijadikan dasar untuk 

memprediksi perilaku atau tindakan tersebut. Menurut Assael (1983) niat 

pembelian merupakan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap  obyek 

yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian. 

Pengetahuan akan niat beli sangat diperlukan para pemasar untuk 
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mengetahui niat konsumen atau memprediksikan penolakan konsumen 

terhadap suatu produk. Niat beli melalui jejaring sosial yaitu keinginan yang 

mengarah pada kemauan untuk melakukan pembelian secara online. Hal 

tersebut menunjukkan ada faktor-faktor yang dapat mempegaruhi niat untuk 

melakukan pembelian melalui Facebook.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi niat beli bisa berasal dari dalam 

dan  luar individu. Faktor utama dalam transaksi online menyangkut 

kepercayaan dan keyakinan seseorang terhadap suatu sistem atau pihak lain. 

Ketika merasa percaya dan yakin terhadap transaksi yang dilakukan 

misalnya karena jaminan yang diberikan maka kemungkinan besar akan 

melakukan transaksi secara online, tetapi jika tidak ada kepercayaan dan 

keyakinan sebelumnya atau masih ragu maka cendrung untuk tidak 

bertransaksi secara online. 

5. Kepercayaan 

Kepercayaan konsumen di definisikan kesediaan satu pihak untuk 

menerima resiko dari tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa pihak 

lain akan melakukan tindakan penting untuk pihak yang mempercayainya, 

terlepas dari kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan 

pihak yang dipercaya. Jadi kepercayaan erat kaitannya antara harapan yang 

sesuai dengan keinginan konsumen. Kepercayaan sebagai penilaian 

hubungan seseorang dengan orang lain yang akan melakukan transaksi 

tertentu sesuai dengan harapan dalam sebuah lingkungan yang penuh 

ketidakpastian dan kesediaan seseorang untuk menerima resiko. Jika tidak 
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adanya kepercayaan (trust), maka intraksi di dunia internet hanya 

merupakan kebohongan belaka, perdagangan dan komunikasi di dunia maya 

memang sangat mengandalkan aspek kepercayaan (Oetomo, 2003 : 34).  

Tidak dapat di ingkari, komunitas dalam dunia maya perlu di bangun 

atas dasar kepercayaan. Charles Handy yang dikutip oleh Oetomo, dkk. 

(2003) menyebutnya dengan istilah trust the virtual organization, yang 

dapat di bangun melalui seven rules of trust, yaitu: 

a. Trust is not blin 

 Kepercayaan bukan suatu yang buta, artinya kepercayaan selalu 

membutuhkan proses serta bukti bahwa produk yang dipercayai 

konsumen benar-benar berkualitas. Dalam hal ini konsumen 

cenderung rasional dalam menilai produk yang ada. 

b. Trust need boundaries 

Kepercayaan tanpa batas adalah tidak realistis, karena 

kepercayaan dibangun atas dasar tertentu. Ada unsur komitmen 

dan kompetensi yang dimiliki perusahaan, secara tidak langsung 

hal ini mengacu pada produsen agar mendesain yang mengarah 

sera menspesifikasi pada suatu performace tertentu. Sehingga 

persepsi yang tertanam pada  benak kosumen benar mengarah 

pada pembentukan citra yang mengkristal dan bukan citra yang 

tidak jelas batasannya. 
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c. Trust demand learning 

Kepercayaan merupakan proses belajar, karena untuk menjadi 

pihak yang dipercaya perlu proses pembelajaran. Hal ini 

berkaitan dengan susahnya memenuhi apa yang di inginkan 

konsumen serta pemenuhan unsur-unsur dari kepercayaan itu 

sendiri. 

d. Trust is tough 

Kepercayaan bukan suatu yang mudah, karena untuk 

mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan memerlukan 

usaha yang tidak ringan. Dalam hal ini produsen harus berhati-

hati dalam membangun desain kepercayaan. 

e. Trust need bonding 

Kepercayaan membutuhkan satu ikatan, karena didalam 

kepercayaan ada ikatan emosional yang memerlukan perhatian 

tersendiri. Setiap tujuan pada kelompok kecil haruslah 

mendukung pada tujuan dalam konteks yang besar. Dalam hal 

ini tidak boleh ada pengutamaan kelompok kecil melampaui 

kelompok yang lebih besar. 

f. Trust need touch 

Kepercayaan memerlukan sentuhan personal, baik dalam bentuk 

perhatian ataupun jalinan komunikasi yang baik akan menjadi 

jembatan terjalinnya kepercayaan 
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g. Trust requires leaders 

 Kepercayaan memerlukan pemimpin, pemimpin berperan dalam 

mendesain dan mengupayakan tumbuh dan berkembangnya 

kepercayaan itu sendiri. 

Berbagai upaya dapat ditempuh oleh perusahaan yang ingin 

membangun bisinis dalam lingkungan internet. Agar dapat menumbuhkan 

kepercayaan konsumen maka perusahaan dapat melakukan hal-hal sebagai 

berikut; 

a. Bermitra dengan perusahaan publik atau lembaga-lembaga 

lain yang sudah dikenal masyarakat, karena dengan 

mencantumkan logo perusahaan publik atau penghargaan-

penghargaan baik tingkat nasional maupun internasional pada 

materi situs dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen. 

b. Mencantumkan logo-logo sertifikasi yang diusahakan oleh 

perusahaan dengan menempuh prosedur-prosedur yang 

ditetapkan. Misalnya, memperoleh sertifikasi ISO, sertifikat 

halal dari MUI dan lain-lain. 

c. Mencantumkan alamat kontak dan layanan konsumen secara 

online. 

6. Kemudahan Mengoperasikan Layanan 

Facebook adalah layanan jejaring sosial yang mudah dioperasikan 

dalam pencarian informasi dan bertransaksi. Kemudahan mengoperasikan 

layanan menunjukkan kemudahan penggunaan dari suatu media transaksi. 
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Technology acceptance model (TAM) mengemukakan ada dua keyakinan 

tertentu, perasaan manfaat (perceived usefulness) dan kemudahan 

penggunaan (ease of use) adalah relevansi utama perilaku penerimaan 

komputer. Perasaan manfaat didefinisikan sebagai kemungkinan pandangan 

pengguna bahwa menggunakan sistem aplikasi khusus akan meningkatkan 

kinerja dia dalam konteks organisasinya. Kemudahan penggunaan mengacu 

pada drajat dimana pengguna prospektif mengharapkan target sistem yang 

akan digunakan bebas upaya atau masalah. Kemudahan penggunaan 

didefinisikan sebagai suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa 

komputer dapat dengan mudah dipahami. Atas dasar definisi tersebut 

kemudahan memperoleh informasi melalui jejaring sosial berarti 

kemudahan dalam memahami bila bertransaksi melalui media jejaring  

sosial tersebut (Davis, 1991). 

Semakin tinggi persepsi seseorang tentang kemudahan menggunakan 

sistem semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan teknologi informasi 

(Amijaya, 2010). kemudahan penggunaan memberikan beberapa indikator 

terhadap suatu sistem informasi (termasuk jejaring sosial) yang meliputi 

efisiensi waktu dalam penggunaan, tampilan situsnya mudah dimengerti, 

menambah ketrampilan dalam menggunakannya, dan mudah untuk 

dipelajari. Davis (1991) berpendapat bahwa penggunaan teknologi 

informasi merupakan hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha keras 

dari pemakainya. Dengan banyaknya pengguna mengindikasikan 

kemudahan dalam penggunaan. 
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7. Resiko Belanja Online 

Resiko dianggap sebagai suatu ketidakpastian tentang kemungkinan 

negatif dari menggunakan produk atau jasa. Resiko didefinisikan sebagai 

keyakinan pelanggan tentang potensi hasil negatif yang tidak pasti. Resiko 

adalah suatu kemungkinan dimana penyusup berhasil mengakses komputer 

didalam jaringan yang dilindungi (Sulaiman, 2002). Hal tersebut berkaitan 

dengan keamanan nomor PIN atau kartu kredit ketika bertransaksi karena 

siapa saja yang dapat memperoleh akses terhadap suatu account maka dia 

dapat menyamar sebagai pemilik acoount tersebut. 

Transaksi e-commerce diproses secara elektronik, nomor kartu kredit 

yang disandikan dapat mecegah penggunaan yang tidak sah oleh pihak yang 

tidak bertanggungjawab (Sulaiman, 2002). Belanja online lebih berisiko 

dibanding belanja melalui katalog cetak. Khususnya pada e-commerce 

resiko dibedakan dalam dua kategori yaitu risiko produk dan risiko 

transaksi. Resiko produk mengacu pada ketidakpastian produk atau jasa 

yang dibeli akan sesuai dengan yang diharapkan sedangkan transaksi resiko 

adalah ketidakpastian yang akan berakibat merugikan konsumen dalam 

proses transaksi.  

Dalam konteks berbelanja online, resiko adalah parameter relevansi 

situasional bahwa terdapat ketidakpastian tentang hasil dari transaksi 

berbelanja online dan hasil tergantung pada tindakan vendor internet, yang 

mana tidak dapat langsung bertemu dan mengontrol konsumen. Kerugian 
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dari hasil kecurangan mungkin lebih besar dari pada keuntungan dari hasil 

yang sukses, beberapa definisi risiko sebagai berikut:  

a. Risk is the chance of loss (resiko adalah kerugian). Chance of 

Loss biasanya dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan 

dimana terdapat suatu keterbukaan terhadap kerugian atau suatu 

kemungkinan Kerugian. sebaliknya jika disesuaikan dengan 

istilah yang dipakai dalam statistik, maka chance sering 

dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan 

munculnya situasi tertentu.  

b. Risk is the possibility of loss (resiko adalah kemungkinan 

kerugian). Istilah possibility berarti bahwa probabilitas sesuatu 

peristiwa berada di antara nol dan satu. Definisi ini barangkali 

sangat mendekati dengan pengertian resiko yang dipakai sehari-

hari, akan tetapi definisi ini agak longgar, tidak cocok dipakai 

dalam analisis secara kuantitatif  

c. Risk is uncertainty (resiko adalah ketidakpastian). Tampaknya 

ada kesepakatan bahwa resiko berhubungan dengan 

ketidakpastian. Karena itulah ada penulis yang mengatakan 

bahwa resiko itu sama artinya dengan ketidakpastian.  

Dari ketiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa resiko adalah 

sesuatu yang mengandung kemungkinan kerugian dan juga ketidakpastian. 

Resiko belanja online  ditandai  dengan tingginya tingkat kejahatan yang 

terjadi di dunia maya. Tetapi dengan adanya resiko yang besar konsumen 
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tetap melakukan transaksi online dan partisipasi jejaring sosial yang 

dimanfaatkan oleh para pembisnis menambah peningkatan niat beli melalui 

internet. 

C. Kerangka Pikir  

Dalam penelitian ini dapat dibuat suatu kerangka pemikiran yang dapat 

menjadi landasan dalam penulisan ini yang pada akhirnya dapat diketahui 

variabel mana yang paling dominan mempengaruhi niat beli melalui jejaring 

sosial. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kepercayaan, kemudahan penggunaa dan resiko belanja online sebagai variabel 

bebas. Sedangkan niat beli sebagai variabel terikat. Penelitian ini mencoba 

menguji bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi niat beli melalui 

jejaring sosial. Kerangka pikir ini dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

 

  

 

  

 

 Sumber : Wardani (2013) dan ariwibowo (2013). 

Berdasarkan kerangka pikir pada gambar 2.1 ditunjukkan untuk 

mengetahui pengaruh dari Kepercayaan (X1), kemudahan mengoperasikan 

layanan (X2) dan resiko belanja online terhadap niat beli (Y). Dalam hal ini 

 

Niat beli (Y) 

Kepercayaan (X1) 

kemudahan 

mengoperasikan layanan 

(X2) 

Resiko Belanja Online 

(X3) 
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untuk mengetahui apakah variabel-variabel tersebut mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap niat beli. 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian (Sugiyono, 

2011). Oleh karena itu dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan 

baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta–fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, 

belum jawaban yang empiris. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah: 

H1: Diduga antara kepercayaan, kemudahan mengoperasikan layanan 

dan resiko belanja online mempunyai pengaruh signifikan secara 

bersama-sama terhadap niat beli melalui jejaring sosial 

H2: Diduga kepercayaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap niat beli melalui jejaring sosial 

H3: Diduga kemudahan mengoperasikan layanan mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap niat beli melalui jejaring sosial 

H4: Diduga resiko belanja online mempunyai pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap niat beli melalui jejaring sosial 

 


