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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdaulu 

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian yang sama seperti 

penelitian Desri Noviyanti dengan judul “Pengaruh Layout Toko Terhadap 

Keputusan  Konsumen” (Studi Kasus Pada Konsumen Centermart 

Bengkalis). Dalam penelitiannya bahwa dari hasil penelitian terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara layout toko terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Kemudian penelitian dari Freddy Donal NWT 

Samosir dengan judul “Analisis Pengaruh Layout (Tata Letak) Terhadap 

Pembelian Impulsif Pada Outlet Indomaret Jamin Ginting Medan”. Dalam 

penelitiannya variabel layout memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pembelian impulsif pada outlet indomaret jamin ginting Medan. Dan 

terakhir adalah penelitian dari Ilyas Masudin dan Mukhlish Fuadi dengan 

judul “Store Layout For Virtual Retailing”. Dalam penelitian yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan Online Ritel Layout (ORL) 

telah mempengaruhi persepsi pelanggan dalam waktu yang dihabiskan 

dalam mengunjungi website tersebut, kesediaan untuk membeli, dan 

tingkat hiburan dari website tersebut.  

 

2.2 Online Shop 

   

  Suatu online shop 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-costumer (B2C). 

  Terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan mereka 

dalam berbelanja pada online shop (Hardiawan, 2013), yaitu: 
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a. Faktor Kepercayaan 

Ketika seseorang berbelanja online, hal utama yang menjadi 

pertimbangan seorang pembeli adalah apakah mereka percaya kepada 

website yang menyediakan online shopping dan penjual online pada 

website tersebut. 

b. Faktor Kemudahan 

Hal yang menjadi pertimbangan selanjutnya bagi pembeli online 

adalah faktor kemudahan penggunaan. Faktor kemudahan ini terkait 

dengan bagaimana operasional bertransaksi secara online. 

c. Faktor Kualitas Informasi 

Informasi yang disajikan pada online shop sebaiknya mencakup 

informasi berkaitan dengan produk dan jasa yang ada pada online 

shopping. Untuk memuaskan kebutuhan informasi konsumen, 

informasi produk dan jasa harus up-to-date, membantu pembeli online 

dalam membuat keputusan, konsisten, dan mudah dipahami. 

 

2.3 Website 

Di dalam internet terdapat istilah-istilah yang terkait dengan “web” 

seperti world wide web (WWW). Sutanta (2005) menjelaskan WWW 

(world wide web) merupakan sebutan yang diberikan untuk system 

distribusi informasi di internet yang memungkinkan pengguna internet 

untuk mendapatkan bahkan berbagi informasi yang sama di antara mereka. 

Informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman web (web page) 

oleh web browser. WWW (world wide web) atau sering disingkat web 

menampilkan beragam dokumen informasi yang ditulis menggunakan 

format HTML (hyper-text markup language). 

 Di dalam WWW (world wide web) terdapat banyak sekali website 

(situs web) dimana setiap situs web terdiri dari beberapa halaman sesuai 

tujuan dan isi situs tersebut. Halaman web (web page) berisi informasi 

yang akan ditampilkan di web server internet baik berupa teks maupun 
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gambar. Website merupakan sebutan untuk kumpulan beberapa halaman 

web yang saling terhubung satu dengan lainnya dalam sebuah web server 

di internet (Sutanta, 2005). 

 Kepopuleran internet sebagai media yang menyediakan beragam 

informasi merupakan pendukung bagi berkembangnya situs-situs web. 

Menurut Sutanta (2005) situs-situs web di dalam internet memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

 Media Informasi 

Internet menyediakan beragam informasi yang relative 

lebih up to date dibandingkan media informasi lainnya seperti 

koran, televisi ataupun radio. Beberapa situs berita seperti 

detik.com sengaja dibangun untuk menyebarluaskan informasi 

secara actual (terbaru) dan bersifat global (menjangkau siapa saja) 

karena dapat diakses oleh siapa saja, darimana saja dan kapan saja 

selama terhubung ke internet. 

 Media Pendidikan 

Kehadiran internet juga memberikan dampak positif pada 

perkembangan pendidikan. Salah satun manfaatnya adalah dengan 

banyaknya sumber referensi baik berupa jurnal, hasil penelitian 

dan sumber lainnya yang dapat ditemukan dengan mudah di 

internet. Berbagai sumber ini dapat ditemukan melalui mesin 

pencari seperti “Google” maupun “Yahoo”. Selain itu terdapat 

pula metode belajar melalui teknologi yang disebut “e-learning”. 

Metode “e-learning” mengandalkan internet melalui situs-situs 

tertentu untuk belajar sebagaimana halnya cara konvensional. 

 Media Komunikasi 

Internet memberikan fasilitas untuk bersosialisasi dengan 

sesama pengguna internet lainnya melalui beberapa layanan 

seperti e-mail dan chatting. Melalui beberapa fasilitas layanan ini, 

seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain dari belahan 
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dunia manapun selam mereka berada pada situs yang sama di 

internet. 

 Media Hiburan 

Di internet banyak ditemukan situs-situs yang dibangun 

untuk kepentingan hiburan seperti situs game online yang 

menawarkan permainan yang hanya bias dijalankan apabila 

terhubung dengan jaringan internet. Selain itu terdapat situs-situs 

yang menyediakan video atau klip music yang dapat di download 

secara gratis. Beberapa situs lainnya menyediakan informasi 

seputar selebritis ataupun gossip artis yang mengarah kepada 

entertainment. 

 

 Media Promosi dan Pemasaran 

Portal website yang dibangun dengan tujuan komersial atau 

popular disebut “e-commerce” mengandalkan internet sebagai 

tempat saran promosi ataupun pemasaran. Jangkauan internet 

yang bersifat global menjadikan website sebagai sarana pemasaran 

yang banyak digunakan untuk menyebarluaskan informasi usaha 

tersebut. Kebanyakan cara pemasaran mengandalkan iklan dengan 

memasang banner atau pop up window pada situs web tertentu 

untuk mendapatkan penjualan. Selain itu website berfungsi 

sebagai media promosi dimana pemilik usaha atau penjual dapat 

menampilkan produk yang ditawarkan atau dijual lengkap dengan 

spesifikasi produknya serta harga produk. 

Beragam website dirancang untuk keperluan tertentu pemilik 

website tersebut. Greenlaw dan Hepp (2002) melihat dari segi operasional 

isi, website dibagi menjadi dua jenis yaitu website statis (Static Website) 

dan website dinamis (Dynamic Website) dengan penjelasan sebagai 

berikut: 
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1. Static Website (Website Statis) 

Sebuah website disebut website statis karena isi dalam website 

tersebut tidak berubah atau cenderung tetap. Isi website statis 

tidak mudah diperbaharui karena bahasa pemograman yang 

digunakan dalam website jenis ini dibuat dengan kode HTML 

(hypertext markup language). Apabila ingin melakukan perubahan 

isi maka memerlukan professional yang mengerti bahasa 

pemrograman tersebut. Selain itu website statis tidak memerlukan 

database karena informasi yang ditampilkan dalam halaman web 

tidak memerlukan tempat penyimpanan. 

Contoh penggunaan website statis biasanya berupa company 

profile sederhana, brosur online, atau situs-situs yang berisi 

informasi sederhana yang tidak perlu dirubah. 

2. Dynamic Website (Website Dinamis) 

Kebalikan dari website statis disebut website dinamis. Dalam 

website dinamis memungkinkan isi website diubah-ubah sesuai 

keperluan. Website dinamis memiliki “front-end” dan “back-end”. 

“Front-end” adalah halaman-halaman situs yang bisa diakses 

pengunjung, sedangkan “back-end” atau biasa juga disebut 

“admin area” berfungsi untuk memperbaharui halaman-halaman 

“front-end”. Jadi halaman “back-end” biasanya hanya bisa diakses 

oleh pemilik atau pengelola situs dengan username dan password. 

Melalui “back-end” pemilik situs dapat menambah atau 

memperbaharui isi website baik berupa gambar maupun teks.  

 Perkembangan website dinamis yang lebih interaktif turut 

mempengaruhi kegunaan website yang disesuaikan dengan 

kebutuhan pemiliknya. Berdasarkan fungsi, fitur dan tujuan 

pembuatannya, website dinamis dapat dibagi menjadi beberapa 

kategori sebagai berikut (Nur, 2011) : 

 News Site (Situs Berita) 

 Social Network Site (Situs Jejaring Sosial) 
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 Forum 

 e-Commerce atau Toko Online 

 Search Engine (Mesin Pencari) 

 Archive Site 

 Blog 

 Corporate/Company Website 

 Web Portal 

 Community Site (Situs Komunitas) 

 File Sharing 

 Business Online Site 

 

Sutanta (2005) menyebutkan sebuah website memiliki empat 

komponen utama agar dapat diakses oleh publik yaitu : 

1. Nama Website (Domain) 

Nama sebuah situs dikenal dengan istilah domain. 

Umumnya nama domain diikuti dengan TLD (Top Level Domain). 

sebagai contoh pada situs yahoo.com, nama domain situs tersebut 

adalah yahoo dan diikuti oleh TLD .com. Beberapa TLD lainnya 

yang dikenal yaitu .net, .info, .biz, .co.id, dan .sch.id. Domain ini 

dapat dibeli atau tepatnya disewa dari jasa penyedia atau penjual 

domain. Dengan demikian domain ini ibaratnya adalah nama 

perusahaan yang berfungsi sebagai alamat dari sebua situs. 

 Ada juga nama website yang menggunakan subdomain 

(sub/anak dari domain). Misalnya, untuk area utama website 

digunakan www.idebagus.com dan untuk area pelanggan/anggota 

digunakan subdomain myshop.idebagus.com. Dalam contoh 

tersebut “myshop” adalah nama subdomain. 

2. Tampilan Website 

Sebuah website dibangun oleh struktur dan layout sehingga 

website dapat tampil dengan baik. Struktur utama sebuah website 

http://www.idebagus.com/
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dibentuk oleh bahasa pemrograman HTML (hyper-text markup 

language) yang kemudian dilengkapi oleh gambar latar atau icon. 

Agar dapat mengolah data maka dalam struktur website 

ditambahkan berbagai aplikasi lainnya seperti PHP, ASP, atau JSP. 

Agar terlihat lebih hidup biasanya sebuat website dilengkapi 

dengan menggunakan javascript dan gambar-gambar animasi atau 

flash. 

3. Isi Website 

Fungsi isi suatu website berkaitan dengan tujuan dibuatnya 

website itu. Beberapa contoh macam website berkenaan dengan 

tujuan pembuatannya diantaranya adalah website sebagai toko 

online, website sebagai blog, portal, media social, album foto, 

profil perusahaan, dan lain sebagainya dimana setiap situs tersebut 

memiliki isi yang berbeda sesuai fungsinya. 

4. Hosting 

Sebuah website membutuhkan hosting untuk menempatkan 

dokumen dan database website tersebut. Hosting merupakan 

tempat untuk menyimpan dokumen HTML (hyper-text markup 

language) agar dapat ditampilkan pada layar computer user. 

Pemilik situs dapat menyewa hosting yang telah disediakan oleh 

pihak hosting dengan membayar setiap tahun. 

Seperti telah disebutkan diatas, tampilan sebuah situs dibentuk oleh 

dua komponen utama yang mempengaruhi performance website. Greenlaw 

dan Hepp (2002) membagi kedua komponen tersebut sebagai berikut : 

1. Struktur 

Struktur website merupakan kerangka dimana halaman-

halaman website akan disusun dan dihubungkan satu dengan yang 

lainnya. Pada bagian struktur ini ditentukan isi dan jumlah halaman 

dari website tersebut. Dalam menentukan isi halaman web apabila 
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terdapat topik yang terlalu panjang untuk dibahas dalam satu 

halaman website, maka topic tersebut dapat dipecah menjadi 

beberapa subtopik. 

Sebuah website dikatakan memiliki struktur yang baik 

apabila pengunjung merasa mudah mencari apa yang mereka cari. 

Dengan kata lain struktur dari website tersebut tertata dengan baik 

sehingga semakin mudah untuk digunakan. Keuntungan dari 

struktur yang tertata rapi adalah membuat pengunjung merasa 

betah berada di website tersebut dan semakin besar kemungkinan 

mereka akan melihatnya lagi. 

2. Layout  

Layout merupakan cara untuk mengatur tata letak 

komponen isi dalam halaman sebuah situs. Komponen isi sebuah 

situs meliputi kombinasi warna, grafik, gambar dan teks. Greenlaw 

dan Hepp (2002) mensyaratkan visualisasi halaman situs yang 

menarik serta kemudahan navigasi pada halaman situs akan 

membuat situs tersebut akan dikunjungi oleh banyak users. 

Halaman situs terdiri dari tiga bagian yaitu head, body, dan 

foot. Header merupakan sebutan yang diberikan untuk bagian 

paling atas dari halaman situs (Greenlaw dan Hepp, 2002). Bagian 

header umumnya berisi informasi mengenai judul halaman, 

informasi terbaru, identitas pembuat situs, logo atau icon yang 

terkait situs, alat penghitung jumlah pengunjung serta iklan. Tujuan 

pembuatan header adalah untuk menampilkan informasi terpenting 

mengenai situs, mengenalkan halaman situs, dan mengatur seluruh 

halaman. Beberapa situs menyadari pentingnya fungsi header 

sehingga mereka membuat header yang konsisten sama di seluruh 

halaman situsnya. Keuntungannya adalah membantu pengunjung 

untuk membantu mengidentifikasi situs sebagai satu kesatuan. 
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Bagian kedua disebut body (Greenlaw dan Hepp, 2002). 

Bagian ini merupakan isi dari situs yang ditampilkan melalui 

berbagai atribut seperti teks, gambar maupun warna. Pengaturan 

teks meliputi pemilihan jenis dan warna huruf sedangkan 

pengaturan gambar meliputi ukuran gambar, jumlah gambar yang 

dimuat dalam satu halaman situs, kesesuaian gambar dengan isi 

topic serta penempatan letak gambar didalam halaman situs. Sebisa 

mungkin warna background halaman situs konsisten sama untuk 

setiap halaman supaya tidak membuat pengunjung merasa berada 

di halaman situs yang berbeda. Selain itu pemilihan warna 

background dapat disesuaikan dengan warna teks atau gambar 

sehingga teks atau gambar dapat terlihat oleh pengunjung. 

Bagian terakhit dari halaman biasanya terletak di bagian 

paling bawah sebuah halaman situs disebut footer (Greenlaw dan 

Hepp, 2002). Tujuan pembuatan footer adalah untuk menampilkan 

informasi tambahan atau pelengkap yang penting seperti bantuan 

navigasi, copyright, iklan, waktu publikasi, pembuat web dan 

alamat emailnya. Biasanya footer dibuat dalam bentuk horizontal. 

Ada beberapa macam desain layout website pada saat ini 

(Afreda Wicaksi, 2012). Berikut adalah macam-macam desain 

layout website : 

1. Static 

Layout static pada web desain memiliki ukuran tetap 

pada semua resolusi browser. Lebar layout static ini 

menggunakan satuan pixel sehingga akan menghasilkan 

layout yang statis. Contoh layout static adalah Facebook 

dan Twitter. 

 

2. Fluid 

Layout fluid memiliki kemampuan untuk menyesuaikan 

lebar layout sesuai dengan resolusi browser. Hal tersebut 
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terjadi karena lebar layout menggunakan satuan percent, 

sehingga lebar layout akan mngikuti resolusi browser saat 

dikecilkan atau dibesarkan (resize). Contoh layout fluid 

adalah gmail dan yahoo mail. 

3. Responsive 

Layout responsive memiliki kemampuan untuk berganti 

layout pada resolusi tertentu. Layout bisa berganti ini berkat 

kehadiran CSS3 dngan sintax media queries nya. Jadi 

sebuah website bisa memiliki tampilan berbeda saat dibuka 

dengan pc, tablet atau smartphone. Contoh layout 

responsive salah satunya adalah fork-cms.com 

 

Gambar 2.1 Contoh Layout Responsive 

4. Responsive-fluid 

Layout responsive-fluid merupakan gabungan antara 

responsive dengan fluid sehingga lebar layout akan 

menyesuaikan resolusi dan akan berganti layout pada 

resolusi tertentu. Layout ini menggunakan media queries 

dan satuan percent untuk ukuran. Contoh untuk layout 

responsive-fluid adalah forefathersgroup.com 

 

Gambar 2.2 Contoh Layout Responsive-fluid 
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5. Horizontal Scrolling 

Layout horizontal scrolling adalah dengan menata 

content website ke samping, sehingga untuk melihat content 

website tersebut menggunakan scroll horizontal. Contoh 

dari layout horizontal scrolling adalah deanoakley.com 

 

Gambar 2.3 Contoh Layout Horizontal Scrolling 

 

6. Parallax Scrolling 

Layout parallax scrolling menggunakan beberapa layer 

dan setiap layer memiliki kecepatan perpindahan yang 

berbeda-beda saat di scroll sehingga menimbulkan efek 

yang menarik. Contoh dari layout parallax scrolling adalah 

ascensionlatorre.com 

 

 

Gambar 2.4 Contoh Layout Parallax Scrolling 
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2.4 Layout Toko Offline (Store Layout) 

Adapun beberapa layout toko yang dapat mempengaruhi 

berapa lama konsumen akan mengunjungi toko kita, berapa 

banyak produk yang dapat dilihat oleh konsumen. Satu prinsip 

mendasar dalam layout toko ialah pengelompokan kelas-kelas 

produk pelengkap. Beberapa jenis layout toko adalah (Amir, 

2004) : 

1. Grid Layout 

Pada grid layout, tata letak toko dibuat berlajur-lajur. 

Lajurnya terdiri atas lorong-lorong, dimana disetiap lorong 

diletakkan barang khusus. Dengan konsep tata letak ini 

diharapkan barang yang bisa dipajang cukup banyak, tapi 

cukup memberikan keleluasaan bagi pelanggan yang 

bergerak. Yang harus dipertimbangkan dalam metode ini 

adalah barang-barang mana yang harus kita tampilkan di 

lorong utama, biasanya adalah barang-barang yang paling 

laris. 

Layout ini dirancang guna meningkatkan jumlah 

produk yang dilihat ke konsumen lewat kontak visual, 

sehingga menambah probabilitas pembelian. Teknik-teknik 

grid layout mendongkrak probabilitas kembalinya 

konsumen ke toko tersebut dan memungkinkan pola lalu 

lintas yang sama pada kunjungan berikutnya. 



17 
 

 

Gambar 2.5 Contoh Grid Layout 

 

2. Free-flow Layout 

Pada sistem ini, barang-barang diletakkan secara 

mengelompok dengan pola yang memudahkan pelanggan 

leluasa hilir mudik. Meskipun agak tidak teratur, pelanggan 

bebas untuk melihat kelompok-kelompok barang. 

Diharapkan dengan tata letak seperti ini para pelannggan 

dapat melihat-lihat, memilih lebih banyak pilihan barang 

dari satu tempat ke tempat lain. Dalam layout ini barang dan 

peralatan tetap dikelompokkan ke dalam pola-pola yang 

mengikuti aliran yang tidak terstruktur dari lalu lintas 

konsumen.  

 

Gambar 2.6 Contoh Free-flow Layout 
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2.5  Minat Beli 

Minat (interest) digambarkan sebagai sebuah situasi seseorang 

sebelum melakukan tindakan tertentu yang menjadi dasar untuk 

memprediksi perilaku atau tindakannya. Philip Kotler (2002) 

mendefinisikan minat beli sebagai perilaku yang muncul sebagai respon 

terhadap objek yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk melakukan 

pembelian. Sedangkan menurut Anoraga (2000) minat beli merupakan 

suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen dalam 

pembelian atas produk yang ditawarkan atau apa yang dibutuhkan oleh 

konsumen tersebut. 

Menurut Olson (1993) konsumen melakukan minat pembelian 

karena adanya suatu dorongan dan perilaku membeli secara berulang yang 

dapat menumbuhkan suatu kecenderungan untuk melakukan pembelian 

setelah memperoleh respon positif atas tindakan masa lalu. 

Menurut Engel, dkk. (2001) terdapat dua cara untuk mengukur 

minat beli yaitu dengan menggantungkan pada pengalaman masa lalu dan 

melalui pendekatan alternatif dengan cara menanyakan langsung kepada 

konsumen. Bergantung pada pengalaman masa lalu berarti meletakkan 

ukuran minat beli berdasarkan pembelian actual (transaksi) yang telah 

terjadi di masa lampau, dengan demikian dapat diperkirakan minat beli 

konsumen atas barang atau jasa yang tersedia. Sementara melalui bertanya 

langsung kepada konsumen dapat menjadi umpan balik bagi perusahaan 

apakah konsumen akan melakukan pembelian lagi terhada produk atau 

merek yang sama.  


