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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

A. Peneliti terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang akan peneliti lakukan, maka diperlukan 

penelitian yang serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Agar dapat dilihat dan 

diketahui apakah penelitian ini berpengaruh dan mendukung atau tidak penelitian 

sebelumnya. 

Table 2.1 Peneliti Terdahulu 

No Penulis Judul Hasil Relevansi 

1 Hartiwi 
Prabow
o (2014)

Analisis 
kepercayaan 
dalam C2C E-
Commerce 
terhadap 
kkeputusan 
pembelian dan 
dampaknya 
terhadap 
repurchase pada 
kaskus 

Dengan menggunakan 
analisis path hasil 
penelitian ini menyatakan 
variabel kepercayaan 
pelanggan berpengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap keputusan 
pembelian dengan nilai 
sebesar 0,535. Keputusan 
pembelian berpengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap pembelian ulang 
dengan nilai 0,560. 
Kepercayaan pelanggan 
berpengaruh positif dan 
signifikan secara langsung 
terhadap pembelian ulang 
dengan nilai 0,20 dan 
berpengaruh secara tidak 
langsung dengan nilai 
0,540. 

Dapat disimpulkan 
bahwa disini 
variabel 
kepercayaan (trust) 
dapat dijadikan 
salah satu variabel 
independen, karena 
variabel tersebut 
berperan besar 
dengan penelitian 
ini dalam kaitanya 
dengan keputusan 
pembelian online, 
untuk diuji kembali 
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2 Anandy
a 
Cahya 
H 
(2013) 

Pengaruh 
kepercayaan, 
kemudahan, dan 
kualitas 
informasi 
terhadap 
keputusan 
pembelian 
secara online 

Dengan menggunakan 
analisis data regresi 
berganda hasil analisis 
selanjutnya membuktikan 
bahwa ketiga variable yang 
digunakan dalam penelitan 
ini, variabel kepercayaan 
menunjukan hasil yang 
paling dominan dalam 
mempengaruhi keputusan 
pembelian dengan koefisien 
regresi sebesar 0,310 di 
ikuti dengan variabel 
kemudahan dengan 
koefisien regresi sebesar 
0,298 dan variable kualitas 

informasi dengan koefisien 
regresi sebesar 0,279. Hasil 
penelitian tersebut bahwa 
semua variable independen 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
keputusan pembelian 
melalui uji F dan uji T, 
sedangkan nilai Adjusted R 
Square sebesar 0,639 
menunjukan 63,9% variasi 
keputusan pembelian di 
situs jual beli online 
tokobagus.com dapat 
dijelaskan oleh ketiga 
variable independen 
tersebut, sisanya 36,1% 
dijelaskan oleh faktor-
faktor lain diluar penelitian. 

 

Dapat diartikan 
bahwa 

disini variabel 

kemudahan (ease of 

use) dapat 
dijadikan 

sebagai variabel 

independen karena 
variabel tersebut 
dapat 

melakukan 
beberapa 

penyesuaian untuk 

setting penelitian 

keputusan 
pembelian 

online. 
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B. Landasan Teori 

1. Perilaku Konsumen  

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. 

Pemasar dapat memahami secara penuh teori dan realitas perilaku konsumen. 

(Kotler dan Keller 2008:166). 

Perilaku konsumen adalah sebagai studi tentang unit pembelian dan proses 

pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuangan barang, 

jasa, pengalaman, ide-ide. Definisi sederhana ini mengandung sejumlah 

konsep penting. Pertama, perhatikan kata-kata definisi tersebut, yaitu: 

“pertukaran.” seorang konsumen tidak dapat mengelak dari proses 

pertukaran, dimana segala sumber daya ditransfer diantara kedua belah pihak. 

Definisi kita tentang perilaku konsumen juga menyatakan bahwa proses 

pertukaran juga melibatkan serangkaian langkah-langkah, dimulai dengan 

tahap perolehan atau akuisisi, lalu ke tahap konsumsi, dan berakhir dengan 

tahap disposisi produk atau jasa. Pada saat menginvestigasi tahap-tahap yaitu:  

A. Tahap perolehan, para peneliti menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi pilihan produk dan jasa. Sesungguhnya, kebanyakan 

penelitian perilaku konsumen berfokus pada tahap perolehan. Salah 

satiu faktor yang berkaitan dengan pencariandan penyeleksian barang 

serta jasa adalah simbolisme produk yaitu, orag biasanya mencari 
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sebuah produk untuk mengekspresikan diri mereka pada orang lain 

tentang ide-ide tertentu arti diri mereka. 

B. Tahap konsumsi dan disposisi dari proses pertukaran hanya sedikit 

sekali memperoleh perhatian dari para peneliti konsumen. Dalam 

menginvestasi tahap konsumsi, para peneliti menganalisis bagaimana 

para konsumen sebenarnya menggunakan produk atau jasa dan 

pengalaman yang dilalui mereka saat menggunakannnya. Pengalaman 

konsumsi merupakan bagian yangpenting pada industri jasa. Pada 

beberapa industri, seperti restoran, taman hiburan, dan promosi konser 

rock, pengalaman konsumsi merupakan alasan untuk melakukan 

pembelian. 

C. Tahap disposisi mengacu pada apa yang dilakukan oeleh seorang 

konsumen ketika mereka selesai menggunakannnya. Sekali lagi, hal ini 

menunjukkan tingkat kepuasan konsumen setelah pembelia barang 

atau jasa. Pada mahasiswa yang mempelajari perilaku konsumen akan 

menghadapi beragam bidang. Bidang ini memasukkkan teori-teoridan 

konse-konsep dari semua ilmu tentang perilaku, sehingga pada saat 

mempelajari perolehan, konsumsi, dan disposisi produk, jasa, serta ide-

ide, anda juga akan menggali disiplin ilmu pemasaran, psikologi, 

psikologo sosial, sosiologi, antropologi, demografi, dan ekonomi. 

(John Moven dan Michael Minor, 2002:7) 
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Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam 

mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk 

proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini.  

The American Marketing Association (dalam Kotler, 2000) mengatakan 

perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, 

perilaku dan lingkungannya dimana manusia melakukan kegiatan pertukaran 

dalam hidup mereka. 

Dari definisi tersebut di atas terdapat tiga ide penting, yaitu:  

1. Perilaku konsumen adalah dinamis 

2. Hal tersebut melibatkan interaksi antara afeksi dan kognisi, perilaku 

dan  kejadian disekitar, dan 

3. Hal tersebut melibatkan pertukaran. 

Perilaku konsumen adalah dinamis, berarti bahwa perilaku sorang 

konsumen, group konsumen, ataupun masyarakat luas selalu berubah dan 

bergerak sepanjang waktu. Hal ini memiliki implikasi terhadap studi perilaku 

konsumen, demikian pula pada pengembangan trategi pemasaran. Dalam hal 

studi perilaku konsumen, salah satu implikasinya adalah bahwa generalisasi 

perilaku konsumen biasanya terbatas untuk jangka waktu tertentu, produk, dan 

individu atau group tertentu. 

Perilaku konsumen melibatkan pertukaran. Itu merupakan hal terakhir 

yang ditekankan dalam definisi perilaku konsumen yaitu pertukaran di antara 

individu. Hal ini membuat definisi perilaku konsumen tetap konsisten dengan 
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definisi pemasaran yang sejauh ini juga menekankan pertukaran. 

Kenyataannya, peran pemasaran adalah utnuk menciptakan pertukaran dengan 

konsumen melalui formulasi dan penerapan strategi pemasaran. (Nugroho J, 

2003:2-3). 

a. Model Perilaku konsumen 

Model perilaku konsumen adalah mempunyai macam-macam arti 

misalnya : berbicara tentang proyek pertanian,model dalam bidang seni, 

model tentang perekonomian indonesia, model kelakuan intern, model 

holistis, model aksi, model matematis, model teoritis, dan sebagainya. 

Dalam percakapan sehari-hari orang biasanya menggunakan istilah 

tersebut untuk menyatakan suatu hal yang patut dicontoh atau yang 

patut dijadikan tauladan. Tetapi dalam bidang ilmu pengetahuan orang 

biasanya menggunakan istilah “model” dalam arti kata yang lebih luas, 

yakni dalam arti penggambaran atau lukisan sebagian dari kenyataan. 

(Winardi, 1989:161) 
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Gambar 2.1 Model perilaku konsumen dari Howard-Seth 

Teori tentang perilaku pembeli dari Howerd Seth terdiri dari 4 kelompok 

element sebagai berikut: 

1. Variabel-variabel input adalah berhubungan dengan stimuli yang dicapai 

dilingkungan konsumen. Mereka diklasifikasi atau bersifat komersial 

(misalnya: pengiklanan) atau sosial (misalnya: berita dari mulut ke mulut). 

Stimuli komersial dibagi dalam dua kategori  

A. Stimuli siknifikatif yang berhubungan dengan merk fisik iitu sendiri. 

B. Stimuli simbolik pada pokoknya berhubungan dengan pengiklanan. 

2. Variabel-veriabel output adalah hal yang dipandang dari sudut pandang 

penjualan adalah: pembelian. 
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Variabel-variabel lain adalah:  

a) Intensi adalah berhubungan dengan kecenderungan konsumen untuk 

membeli merk yang paling disenanginya pada saat ia dimotivasi untuk 

membeli. 

b) Sikap adalah meliputi evaluasi pembeli tentang kemampuan merk 

untuk memuaskan kebutuhannya. 

c) Komprehensif merk adalah berhubungan dengan jumlah pengetahuan 

yang dimiliki seorang konsumen tentang merk tertentu 

d) Perhatian adalah berhubungan dengan sebuah reaksi yang 

mempengaruhi tingkat penyerapan informasi. 

Semua variabel-variabel output dapat didefinisikan secara operasional 

3. Konstruksi-konstruksi hipotetik dan variabel-variabel eksogin adalah 

berhubungan dengan konteks didalam mana terjadi perilaku 

(disebabkan karena mereka tidak bersifat integrasi bagi pengambilan 

keputusan, maka hal tersebut akan dibahas disini. (Winardi, 1989:193-

198). 

b. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembeli 

Para konsumen membuat keputusan mereka tidak dalam sebuah 

tempat yang terisolasi dari lingkungan sekitar. Perilaku membeli 

mereka sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, 

pribadi, dan psikologis. 
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1. Faktor-faktor kebudayaan 

Faktor-faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam 

terhadap perilaku konsumen. Kita akan membahas peranan yang 

dimainkan oleh kebudayaan, sub-budaya dan kelas sosial pembeli. 
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Gambar 2.2 Model terperinci dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 
 

Kebudayaan adalah Faktor penentu keinginan dan perlaku seseorang 

yang paling mendasar. Jika mahluk yang lebih rendah perilakunya 
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sebagian besar diatur oleh naluri, maka perilaku manusia sebagian besar 

adalah dipelajari. Anak yang dibesarkan dalam sebuah masyarakat 

mempelajari seperangkat nilai dasar, persepsi, preferensi, dan perilaku 

melalui sebuah proses sosialisasi yang melibatkan keluarga dan berbagai 

lembaga penting lainnya. Karena itu seorang anak yang dibesarkan di 

Amarika akan dihadapkan oleh nilai-nilai berikut ini: prestasi dan 

keberhasilan, aktifitas, efisiensi dan keperaktisan, kemmajuan, 

kenyamanan material, individualisme, kebebasan, kenikmatan eksternal, 

kemanusiaan, dan sikap serta jiwa muda. 

Minat Larry Brown dalam komputer merupakan akibat 

keberadaannya yang dibesarkan dalam sebuah masyarakat berteknologi 

maju. Komputer mensyaratkan suatu keseluruhan perangkat hasil belajar 

konsumen dan nilai-nilai. Larry mengetahui beberapa hal tentang 

komputer. Dia tau membaca petunjuk tentang bagaimana menjalankan 

sebuah komputer; dia mengetahui bahwa masyarakat menghargai keahlian 

dalam komputer. Tetapi kebudayaan lain, katakanlah bagi sebuah suku 

terasing di tengah-tengah benua Australia, sebuah komputer tidak 

mempunyai apa-apa. Alat itu tidak lebih dari sebuah benda yang menarik, 

dan karena itu tak akan ada pembelinya.  

Sub-budaya. Setiap budaya mempunyai kelompok-kelompok sub-

budaya yang lebih kecil, yang merupakan identifikasi dan 

sosialisasi yang khas untuk perilaku anggotanya. Dapat dibedakan 

empat macam sub-budaya. Kelompok-kelompok kebangsaan, 
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seperti Irlandia, Polandia, dan Puerto Rico yang dijumpai di dalam 

kelompok-kelompok besar dan menunjukkan cita rasa dan 

kecenderungan suku bangsa yang berbeda. Kelompok-kelompok ke 

agamaan seperti Katolik, Mormons, Presbyterians, dan Yahudi 

menampilkan sub-budaya dengan preferensi budaya dan larangan-

larangan yang khas. Kelompok-kelompok ras seperti orang Negro 

dan Asia yang mempouyai gaya budaya dan sikap yang berbeda. 

Wilayah-wilayah geografis seperti Deep South, California, New 

England merupakan sub-budaya yang berbeda dengan ciri-ciri gaya 

hidupnya. 

Kelas Sosial. Sebenarnya semuanya masyarakat manusia 

menampilkan lapisan-lapisan sosial. Lapisan-lapisan sosial ini 

kadang-kadang berupa sistem kasta dimana para anggota kasta 

yang berbeda memikul peranan tertentu dan mereka tak dapat 

merubah keanggotaan kastanya. Malah lebih sering lapisan sosial 

itu berbentuk kelas sosial. Kelas sosial adalah sebuah kelompok 

yang relatis homogen dan bertahan lama dalam sebuah 

masyarakat, yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan para 

angota setiap jenjang itu memiliki nilai, minat dan tingkah laku 

yang sama 

2. Faktor-faktor Sosial 

Perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 

sosial, seperti kelompok referensi keluarga, status dan peranan sosial. 
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Kelompok referensi. Perilaku seseorang amat dipengaruhi oleh 

berbagai kelompok. Sebuah kelompok referensi bagi seseorang adalah 

kelompok-kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak 

langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok yang 

memberikan pengaruh langsung kepada seseorang disebut kelompok 

keanggotaan, yakni kelompok dimana seseorang menjadi anggotanya 

yang saling berinteraksi. 

Keluarga. Para anggota keluarga dapat memberikan pengaruh yang 

kuat terhadap perilaku pembeli. Kita dapat membedakan dua macam 

keluarga dalam kehidupan pembeli. Pertama keluarga sebagai sumber 

orientasi yang terdiri dari orang tua. Dari orang tualah seseorang 

memperoleh suatu orientasi terhadap agama, politik, dan ekonomi, juga 

ambisi pribadi, harga diri, dan cinta kasih. Bahkan kendatipun misalnya 

pembeli itu sudah lama tidak berinteraksi lebih banyak dengan orang 

tuanya, namun pengaru orang tua itu masih kuat melekat dalam perilaku 

bawah sadar si pembeli. Di suatu negara dimana orang tua selalu tinggal 

diam bersama anak-anaknya, pengaruh mereka akan tetap menonjol. 

Peranan dan status. Sepanjang kehiduoannya, seseoarang terlibat 

dalam beberapa kelompok, yaitu keluarga, club dan organisasi. 

Kedudukan seseorang setiap kelompok dapat dijelaskan dalam 

pengertian peranan dan status. Dengan orang tuanya, Larry Brown 

memainkan peranan sebagai seseorang anak laki-laki; dalam 

keluarganya, dia memainkan peranan sebagai seorang suami; dalam 
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perusahaanya dia memainkan peranan sebagai seorang manajer merk 

produk. Sebuah peranan terdiri dari aktifitas yang diperkirakan 

dilakukan oleh seseorang sesuai denga orang-orang lain yang ada 

disekelilingnya. Setiap peranan akan mempengaruhi perilaku 

membelinya. 

3. Faktor pribadi 

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh ciri-ciri 

kepribadiannya, termasuk usia dan daur hidupnya, pekerjaannya, kondisi 

ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri. Berikut ini beberapa 

faktor pribadi: 

Usia dan tahap daur hidup. Orang membeli suatu barang dan jasa 

yang berubah ubah selama hidupnya. Mereka makan makanan bayi 

pada waktu tahun-tahun awal kehidupannya, memerlukan makanan 

paling banyak pada waktu meningkat besar dan dewasa, dan 

memerlukan diet khusus pada waktu menginjak usia lanjut. Selera 

orangpun dalam pakaian, parabot dan reaksi berhubungan dengan 

usianya.  

Pekerjaan. Pola konsumsi seseorang juga dipengararuhi oleh 

pekerjaanya. Seorang pekerja kasar akan membeli pakaian kerja, sepatu 

kerja, kotak makanan, dan reaksi permainan bowling. Seorang presiden 

perusahaan akan membeli pakaian wool yang mahal, bepergian dengan 

pesawat terbang, menjadi anggota perkumpulan, “Country Club” 
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membeli sebuah kapal layar yang besar. para pemasar mencoba 

mengidentifikasi kelompok-kelompok pekerjaan atau jabatan yang 

memiliki kecenderungan minat di atas rata-rata dalam produk dan jasa 

mereka. Sebuah perusahaan bahkan dapat mengkhususkan diri dalam 

memproduksi produk yang dibutuhkan oleh sekelompok pekerjaan 

tertentu. Karena itu beberapa perusahaan perangkat lunak komputer 

bisa mengkhususkan diri dalam merancang program komputer yang 

bermanfaat bagi para manajer merk. 

Keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi seseorang akan besar 

pengaruhnya terhadap pilihan produk. Keadaan ekonomi seseorang 

terdiri dari pendapatan dapat dibelanjakan (tingkatnya, kestabilannya, 

dan pola waktu), tabungan dan milik kekayaan (termasuk presentasi 

yang mudah di uangkan), kemampuan meminjam dan sikapnya 

terhadap pengeluaran lawan menabung. Karena itu Larry Brown dapat 

mempertimbangkan untuk membeli sebuah komputer pribadi jika dia 

mempunyai cukup pendapatan yang dapat dibelanjakan, tabungan, atau 

kemampuan meminjam dan memnyukai membelanjakan uangnya dari 

pada menabung. Para pemasar barang-barang yang banyak tergantung 

pada pendapatan perlu memperhatikan secara terus menerus 

kecenderungan dalam pendapatan pribadi, tabungan dan suku bunga 

piutang. Jika indikator-indikator ekonomi menunjukkan resesi, maka 

para pemasar dapat mengambil langka-langkah untuk merancang 

kembali, menentukan kembali ciri-ciri yang menonjol dan menetapkan 
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kembali harga produk mereka sehingga mereka tetap mampu menarik 

para pelanggan sasaran. 

Gaya hidup. Orang yang berasal dari sub-budaya kelas sosial bahkan 

dari pekerjaan yang sama, mungkin memiliki gaya hidup yang berbeda. 

Larry Brown misalnya, dapat memilih hidup dengan gaya hidup “serasi 

dengan lingkungan”, yang tercermin dalam kebiasaannya mengenakan 

pakaian konserfatif, menghabiskan sebagian besar waktunya bersama 

dengan keluarganya, aktif dalam kegiatan gerejanya. Mungkin pula dia 

dapat memilih sebuah gaya hidup “orang berprestasi” yang ditandai 

dengan kebiasaan bekerja keras dan lama dalam kegiatan pokok dan 

bermain keras dalam acara kreasi dan olahraga.  

Gaya hidup seseorang, adalah pola hidup seseorang dalam dunia 

kehidupan sehari-hari yang dia nyatakan dalam kegiatan, minat, dan 

pendapat (opini) yang bersangkutan. Gaya hidup melukiskan “keseluruh 

pribadi” yang beriteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup 

mencerminkan sesuatu yang lebih dari kelas sosial di satu pihak dan 

kepribadian di pihak lain. Jika kita mengetahui kelas sosial seseorang, 

kita dapat menyimpulkan segala sesuatu tentang kemungkinan 

perilakunya, meskipun kita gagal memahaminya sebagai individu. 

Kepribadian dan konsep diri. Setiap orang memiliki kepribadian yang 

berbeda yang akan mempengaruhi perilaku pembeli. Yang kita 

maksudkan dengan kepribadian adalah ciri-ciri psikologis yang 
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membedakan seseorang, yang menyebabkan terjadinya jawaban yang 

secara relatif tetap dan bertahan lama terhadap lingkungannya. 

Kepribadiaan seseorang bisanya digambarkan  dalam istilah seperti: 

percaya diri, gampang mempengaruhi, berdiri sendiri, menghargai 

orang lain, bersifat sosial, sifat membela diri, dan daya menyesuai. 

Kepribadian dapat menjadi variabel yang bermanfaat untuk 

menganalisis perilaku pembeli dan berdasarkan hal itu kepribadian 

dapat di klasifikasi, di analisis kuat-lemahnya korelasi antara tipe 

kepribadian tertentu dengan pilihan produk atau merk tertentu. Sebagai 

contoh, sebuah perusahaan komputer pribadi mungkin menemukan 

bahwa banyak calon pembeli mempunyai kepribadian yang kuat dalam 

percaya diri, gampang mempengaruhi dan berdiri sendiri. Hal ini berarti 

dapat dipakai suatu pendekatan periklanan yang memproyeksi kualitas-

kualitas tersebut kepada orang-orang yang membeli atau memiliki 

komputer. 

4. Faktor Psikologis 

Pilihan membeli seseorang juga dipengaruhi oleh empat faktor 

psikologis utama yaitu: motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan dan 

sikap. Kita akan mengkaji peranan setiap faktor itu dalam proses 

membeli. 

Motivasi. Kita liat bahwa Larry Brown menaruh minat untuk membeli 

sebuah komputer. Mengapa demikian? Apakah yang sebenarnya dia 

cari? Kebutuhan apakah yang dia puaskan?  
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Seseorang mempunyai beberapa kebutuhan pada waktu suatu 

waktu. Beberapa diantara kebutuhan itu adalah biogenik yakni muncul 

dari ketegangan fisiologis seperti lapar, dahaga, tidak nyaman. 

Kebutuhan lain adalah psychogenik yaitu muncul dari ketegangan 

psikologis seperti kebutuhan yang di akui, harga diri atau merasa 

diterima oleh lingkungan. Kebanyakan kebutuhan itu tidak cukup kuat 

untuk mendorong seseorang berbuat sesuatu pada suatu waktu. Suatu 

kebutuhan menjadi satu dorongan bila kebutuhan itu muncul hingga 

mencapai taraf intensitas yang cukup. Motif (atau dorongan) adalah 

suatu kebutuhan yang cukup kuat mendesak untuk mengarahkan 

seseorang agar supaya mencari pemuasan terhadap kebutuhan itu. 

Pemuasan kebutuhan mengurangi rasa ketegangan. 

Persepsi. Seseorang yang termotivasi siap untuk melakukan suatu 

perbuatan.bagaimana seseorang yang termotivasi berbuat sesuatu 

adalah dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi yang dihadapinya. 

Dua orang yang mengalami keadaan dorongan yang sama dan tujuan 

situasi yang sama mungkin akan berbuat sesuatu yang agak berbeda 

karena mereka menaggapi situasi secara berbeda pula. Larry Brown 

mungkin melihat seseoran penjual komputer yang bicaranya cepat 

sebagai perilaku agresif dan tidak bersungguh-sungguh. Tetapi pembeli 

lain mungkin memandang penjual yang sama itu sebagai seorang yang 

cerdas dan sangat membantu. 
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Belajar. Sewaktu orang berbuat, mereka belajar. Belajar 

menggambarkan perubahan dalam perilaku seseorang individu yang 

bersumber dari pengalaman. Kebanyakan perilaku manusia diperoleh 

dengan dipelajari.  

Para ahli teori belajar mengatakan bahwa perubahan perilaku 

seseorang terjadi melalui keadaan saling mempengaruhi antara 

dorongan (drive), rangsangan (stimuli), petunjuk-petunjuk penting 

jawaban (clues) faktor penguat (reinforcement) dan tanggapan 

(responses). 

Kepercayaan dan sikap. Melalui perbuatan dan belajar, orang 

memperoleh kepercayaan dan sikap. Hal ini selanjutnya mempengaruhi 

tingkah laku membeli mereka. 

Seuatu kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang dianut oleh 

seseorang tentang sesuatu. Larry Brown mungkin percaya bahwa 

sebuah komputer pribadi IBM mempunyai memori yang lebih besar, 

tetap baik meskipun tetep dipakai, dan harganya 4000 dolar. 

Kepercayaan ini mungkin berlandaskan pada pengetahuan, opini 

(pendapat), atau kepercayaan. Kepercayaan itu mungkin mengandung 

unsur perasaan. Sebagai contoh, kepercayaan Larry Brown adalah 

bahwa komputer pribadi IBM lebih berat dari produksi Osborne, dan 

hal ini mungkin tidak menjadi masalah dalam pengambilan 

keputusannya. (Kotler, 1985:178-203). 
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2. Keputusan pembelian 

Keputusan dalam arti yang umum adalah yaitu suatu keputusan 

seseorang dimana dia memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan 

yang ada. Proses pengintegrasian yang mengkombinasi sikap pengetahuan 

untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah 

satu diantaranya. (Nugroho, 2003:38). 

a. Proses Keputusan Pembelian 

Proses keputusan konsumen bukanlah berakhir dengan pembelian 

namun, berlanjut hingga pembelian tersebut menjadi pengalaman bagi 

konsumen dalam menggunakan produk yang dibeli tersebut. 

Pengalaman itu akan menjadi pertimbangan untuk pengambilan 

keputusan pembelian dimasa depan. (Ma‟ruf, 2005:14) 

Tahap evaluasi alternatif dan keputusan pembelian terdapat minat 

membeli awal, yang mengukur kecenderungan pelanggan untuk 

melakukan suatu tindakan tertentu terhadap produk secara 

keseluruhan. (Kotler, 2005:223). 

b. Proses Keputusan Pembelian: model lima tahap 

Proses psikologis dasar memainkan peranan penting dalam 

memahami bagaimana konsumen benar-benar membuat keputusan 

pembelian mereka. 

Pengenalan Masalah  
 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah 
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atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. 

Dengan rangsangan internal, salah satu dari kebutuhan normal 

seseorang-rasa lapar, haus, seks-naik ketingkat maksimum dan 

menjadi dorongan; atau kebutuhan bisa timbul akibat rangsangan 

eksternal. Seseorang mengkin mengagumi mobil baru tetangga atau 

melihat iklan televisi untuk liburan kehawaii, yang memicu pemikiran 

tentang  kemungkinan melakukan pembelian. 

Pemasar harus mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan 

tertentu dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen. 

Lalu mereka dapat mengambangkan strategi pemasaran yang memicu 

minat konsumen. Terutama untuk pembelian fleksibel seperti barang-

barang mewah, paket liburan, dan pilihan liburan, pemasar mungkin 

harus meningkatkan mitivasi konsumen sehingga pembeliaan 

potensial mendapat pertimbangan serius. 

Pencarian informasi  

Ternyata konsumen sering mancari informasi yang terbatas. Survei 

memperlihatkan bahwa untuk barang tahan lama, setengah dari semua 

konsumen hanya melihat satu toko, dan hanya 30% melihat lebih dari 

satu merk peralatan. Kita dapat membedakan antara sua tingkat 

keterlibatan dengan pencarian. Keadaaan pencarian yang lebih rendah 

disebut perhatian tajam. Pada tingkat ini seseorang hanya menjadi 

lebih reseptif terhadap informasi tentang sebuah produk. Pada tingkat 

berikutnya, seseorang dapat memasuki pecarian informasi aktif: 
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mencari bahan bacaan, menelphone teman, melakukan kegiatan online 

dan mengunjungi toko untuk mempelajari produk tersebut. 

Evaluasi Alternatif  

Bagaimana kosumen memproses informasi merk kompetitif dan 

melakukan penilaian nilai akhir? Tidak ada proses tunggal yang 

digunakan oleh semua konsumen atau oleh seseorang konsumen 

dalam semua situasi pembelian. Ada beberapa proses, dan sebagian 

besar model terbaru melihat konsumen membentuk sebagia besar 

penilaian secara sadar dan rasional. 

Beberapa konsep dasar yang akan membantu kita memahami 

proses evaluasi: pertama, konsumen berusaha memuaskan sebuah 

kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi 

produk. Ketiga, konsumen melihat masing-masing produk sebaga 

sekelompok atribut dengan berbagai kemampuan untuk 

menghantarkan manfaat yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan 

ini. 

Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi konsumen membentuk preferensi antar merk 

dalam kumpulan pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk 

maksud untuk membeli merk yang paling disukai dalam 

melaksanakan maksud pembelian, konsumen dapat membentuk lima 

sub  keputusan: merk (merk A), penyalur (penyalur 2); kuantitas 
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(suatu komputer), waktu (akhir minggu), dan metode pembayaran 

(kartu kredit). 

Perilaku Pascapembelian 

Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami konflik 

dikarenakan melihat fitur mengkhawatirkan tertentu atau mendengar 

hal-hal menyenangkan tentang merk lain dan waspada terhadap 

informasi yang mendukung keputusannya. Komunikasi pemasaran 

seharusnya memasok keyakinan dan evaluasi yang memperkuat 

pilihan konsumen dan membantunya merasa nyaman tentang merk 

tersebut. Karena itu tugas pemasar tidak berakhir dengan pembelian. 

Pemasar harus mengamati kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca 

pembelian, dan penggunaan produk pasca pembelian. 

Kepuasan Pascapembelian 
 

Kepuasan merupakan fungsi kedekatan antara harapan dan kinerja 

produk. Jika kinerja tidak memenuhi harapan, konsumen kecewa. Jika 

memenuhi harapan, konsumen puas, jika melebihi harapan, konsumen 

sangat puas. 

Tindakan Pascapembelian 

Jika konsumen puas ia mungkin ingin membeli produk itu kembali. 

Pelanggan yang puas juga cenderung mengatakan hal-hal yang baik 

tentang merk kepada orang lain. Dipihak lain, konsumen yang kecewa 

mungkin mengabaikan atau mengembalikan produk. Mereka mungkin 

mencari informasi yang memastikan nilai produk yang tinggi. 
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Penggunaan dan penyingkiran Pascapembelian 

Pemasar harus mengamati bagaimana pembeli menggunakan dan 

menyingkirkan produk. Pendorong kunci frekuensi penjualan adalah 

tingkat konsumsi produk-semakin cepat pembeli mengkonsumsi 

produk, semakin cepat mereka kembali ke pasar untuk membelinya lagi. 

(Kotler dan Keller, 2008:184-190). 

c. Keputusan Pembelian Online 

Belanja online adalah bentuk perdagangan elektronik yang digunakan 

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

(B2C). Keputusan membeli secara online dipengaruhi oleh (Deavaj et 

al. 2003) : (1) Efisiensi untuk pencarian (waktu cepat, mudah dalam 

penggunaan, dan usaha pencarian mudah), (2) value (harga bersaing 

dan kualitas baik), dan (3) interaksi (informasi, keamanan, load time, 

dan navigasi). Kemudahan dalam mencari informasi tergantung dari 

layout halaman web. Jika layout cukup jelas, waktu yang diperlukan 

untuk searching dapat dipersingkat. Usaha untuk searching lebih 

mudah. Sehingga efisiensi meningkat. Informasi pada halaman web 

dihubungkan dengan beberapa komponen teks atau grafis. Bagaimana 

dan dimana komponen akan diletakan mempengaruhi navigasi user dan 

interaksi antara user dengan 24 halaman web. Ukuran komponen isi dan 

grafis mempengaruhi waktu loading.  

Liau dan Cheung (2001) menyatakan bahwa network dengan kecepatan 

yang tinggi tidak secara signifikan mempengaruhi harapan untuk 
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berbelanja melalui internet. Terlalu banyak grafis memerlukan memori 

yang besar dan membuat beberapa kesulitan untuk menampilkan 

halaman web. Dengan kata lain, menjadikan konsumen tidak senang. 

Bahkan untuk mengatasi kemacetan, meskipun tidak banyak 

membutuhkan memori konsumen menutup beberapa halaman web yang 

tidak diperlukan. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan ketika 

seseorang melakukan pembelian online. Diantaranya adalah: 

3. Kepercayaan konsumen 

Kepercayaan konsumen adalah semua pengetahuan yang dimiliki 

konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek, 

atribut, dan manfaatnya. Objek dapat berupa produk, orang, perusahaan, 

dan segala sesuatu dimana seseorang memiliki kepercayaan dan sikap. 

Atribut adalah karakteristik atau fitur yang mungkin dimiliki atau tidak 

dimiliki oleh objek. Dua kelas atribut yang luas telah diidentifikasikan 

sebelumnya. Atribut interistik adalah segala sesuatu yang berhubungan 

dengan sifat aktual produk, sedangkan atribut ekstrinsik adalah segala 

sesuatu yang diperoleh dari aspek eksternal produk, seperti nama merk, 

kemasan dan lebel. Akhirnya, manfaat atau (benefit) adalah hasil positif 

yang diberikan atribut kepada konsumen.  

Para manajer harus menyadari bahwa kepercayaan terhadap objek, atribut, 

dan manfaat menunjukkan persepsi konsumen, dan karena itu, umumnya 

kepercayaan seorang konsumen berbeda dengan konsumen lainnya. 

Mereka juga harus mengingat bahwa kepercayaan mereka  sendiri 
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terhadap sebuah merk tertentu sangat berbeda dari pasar target. 

Kepercayaan, yang kita katakan mewakili asosiasi yang konsumen bentuk 

diantara objek, atribut, dan manfaat, didasarkan atas proses pembelajaran 

koknitif. Seseorang membentuk tiga jenis kepercayaan. (lihat gambar 2.3). 

            Atribut                          Kepercayaan atribut manfaat     Manfaat  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kepercayaan objek manfaat     kepercayaan objek manfaat 

         Objek  

Gambar 2.3 Pembentukan kepercayaan diantara objek, atribut, dan manfaat 

 a. Kepercayaan Atribut-objek 

 Pengetahuan tentang sebuah objek memiliki atribut khusus yang 

disebut kepercayaan atribut objek. Kepercayaan atribut objek 

menghubungkan sebuah atribut dengan objek seperti seseorang, barang 

atau jasa. Jadi kepercayaan bahwa sebuah kendaraan roda empat 

dikendarai pada jalan pedesaan merupakan kepercayaan atribut objek. 

 

Kendaraan 
roda empat 

 

Kendaraan 
jalan pedesaan 

 

Kendaraan sport 
serbaguna 
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Melalui kepecayaan atribut objek, konsumen menyatakan apa yang mereka 

ketahui tentang sesuatu dalam variasi atributnya. 

 b. Kepercayaan Atribut-manfaat 

Seseorang mencari produk dan jasa yang akan menyelesaikan 

masalah-masalah mereka dan memenuhi kebutuhan mereka dengan kata 

lain, memiliki atribut yang akan memberikan manfaat yang dapat dikenal. 

Hubungan antara atribut dan manfaat ini menggambarkan jenis 

kepercayaan kedua, yang disebut kepercayaan atribut-manfaat. 

Kepercayaan atribut manfaat merupakan persepsi konsumen tentang 

seberapa jauh sebuah atribut tertentu menghasilkan, atau memberikan, 

menfaat tertentu. Persepsi sebuah kendaraan yang dikendarai ditanah 

lapang memberikan pandangan yang lebih baik tentang jalan merupakan 

kepercayaan atribut-manfaat. Tabel 1 menunjukkan contoh beberapa 

atribut dan manfaat potensialnya dari sebuah mobil sport yang secara 

hipotesis “ sempurna “. 
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Tabel 2.2 Pembentukan kepercayaan diantara objek, atribut, dan manfaat 

Atribut dan manfaat untuk mobil sport “sempurna” 

Atribut Manfaat 

Mesin yang besar  Dapat ngebut 
 Memungkinkan pengendara untuk 

mendahului dengan lebih aman 
 Memungkinkan pengendara mengemudi 

pada jalan berliku 
 Menciptakan perasaan yang menggairahkan 

dan menyenangkan 
Suspensi yang superior  Memungkinkan pengendara mengemudi 

dijalan berliku dengan lebih cepat 
 Gerakan yang stabil saat membelok dengan 

cepat 
 Menciptakan perasaan yang menggairahkan 

dan menyenangkan 
Ukuran yang kecil  Membantu meninkatkan gas  

 Meningkatkan gas per km 
 Menurunkan biaya 

Bahan bakar per km  Menurunkan biaya 

Harga stikker yang rendah  Menghemat uang dan waktu 

Frekuensi perbaikan yang 
baik 

 Membuat perasaan pemilik lebih baik 

Bentuk yang futuristik  Membuat orang memalingkan kepala 

 

 c. Kepercayaan objek-manfaat  

Jenis kepercayaan ketiga dibentuk dengan menghubungkan objek dan 

manfaatnya. Kepercayaan objek-manfaat merupakan persepsi konsumen 

tentang seberapa jauh produk, orang, atau jasa tertentu yang akan 

memberikan manfaat tertentu. Pada kasus kendaraan sport serbaguna, 

kepercayaan objek-manfaat akan timbul karena dengan membeli sebuah 
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Ford Explorer atau Jeep Cherokee, saya akan memiliki pandangan yang 

sangat baik tentang jalanan. (Sunarto, 2003:153-15). 

d. Kecenderungan Alami Untuk Percaya 

Kecenderungan alami untuk kepercayaan (NPT) adalah kesediaan 

umum individu untuk tergantung kepada orang lain (K. Jones, 2008:88). 

Kecenderungan alami untuk percaya dapat dipengaruhi oleh jumlah 

informasi dimana pelanggan memiliki sekitar penjual pada saat pembelian 

serta setiap pengalaman sebelumnya (M.K. Christy, 2006:476).  

e. Kepercayaan Konsumen Terhadap Situs Web – PWSQ 

Keyakinan internal konsumen yang muncul karena adanya reputasi 

pihak penjual. Ketika konsumen memproses informasi dalam transaksi 

online, mereka akan mempertimbangkan reputasi penjual, dimana reputasi 

tersebut merupakan faktor yang sangat penting dari kepercayaan (Suryani, 

2013). Kualitas situs web penting untuk mendapatkan kompetitif 

keuntungan atas situs web lain dan menarik lebih banyak pelanggan. 

(McKnight, 2002:334) 

f. Kepercayaan Lain Dari Pembeli atau Penjual – OTBS 

Konsumen akan internet mendukung situs yang mewakili 

pedagang dengan konsumen yang sudah akrab dari saluran tradisional 

(Quelch dan Klein, 1996:60). Reputasi rekonseptualisasikan sebagai 

persepsi konsumen dari toko reputasi, dimana “reputasi” didefinisikan 
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sebagai sejauh mana pembeli percaya sebuah organisasi penjualan jujur 

dan peduli tentang pelanggan. (P.M. Doney, 1997: 35) 

4. Kemudahan  

Kemudahan dalam penggunaan adalah salah satu hal yang menjadi 

pertimbangan bagi pembeli online, kemudahan didefinisikan Davis et al., 

(1989) Chin dan Todd (1995) merupakan seberapa besar teknologi 

komputer dirasakan relatif mudah untuk dipahami dan digunakan. Faktor 

kemudahan ini terkait dengan bagaimana operasional bertransaksi secara 

online. Pada saat pertama kali bertransaksi online biasanya calon pembeli 

akan mengalami kesulitan, karena faktor keamanan dan tidak tahu cara 

bertransaksi secara online pembeli cenderung mengurungkan niatnya 

untuk berbelanja online. Disisi lain ada juga beberapa calon pembeli yang 

berinisiatif untuk mencoba karena mereka telah mendapatkan informasi 

tentang cara bertransaksi online. Dengan menyediakan layanan dan 

petunjuk bagaimana cara bertransaksi online, mulai dari cara pembayaran, 

dan fitur pengisian form pembelian. 

5. Definisi Teknologi  Informasi  

Teknologi informasi merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang di 

gunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan 

informasi dalam segala bentuknya. Teknologi informasi merupakan 

sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang 

membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, 

mengkomonikasikan, dan atau menyampaikan informasi. Teknologi 
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informasi merupakan kombinasi teknologi komputer (perangkat keras dan 

perangkat lunak) untuk mengelolah dan menyimpan informasi dengan 

teknologi komunikasi untuk melakukan transmisi informasi. (M.Suyanto, 

2005:10) 

6. Pemasaran Online 

Pemasaran online adalah pemasaran yang dilakukan oleh sistem 

komputer online, yang menghubungkan pelanggan dengan penjual secara 

elektronik. Sebuh modem menghubungkan komputer atau televisi “mesin 

web” pelanggan dengan berbagai jasa dengan jaringan telephone. Terdapat 

dua jenis saluran pemasaran online: jasa online komersial dan internet. 

(Kotler dan Amstrong 2001:256). 

a. Jasa Online Komersial  

Jasa online komersial adalah sebuah jasa yang menawarkan 

informasi dan pemasaran online kepada pelanggan yang membayar 

iuran bulanan. Jasa Online yang paling dikenal adalah America online, 

kampus serve dan prodigi. Jasa online ini memberikan pelanggan 

informasi (berita, perpustakaan, pendidikan, perjalanan, olahraga, 

acuan), hiburan (permainan), jasa belanja, kesempatan dialog atau 

buletin board, forum, chat boxes) dan e-mail. Dengan beberapa tombol 

klik pada PC dirumahnya, pelanggan dapat memesan ribuan produk dan 

jasa secara elektronik dari lusinan toko dan katalog utama. Pelanggan 

juga dapat  melakukan urusan perbankanya dengan bank setempat; 

membeli dan menjual saham melalui jasa pialang obral; mendaftar 
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kepada perusahaan penerbangan, hotel, pemesanan rental mobil, 

bermain, teka teki silang, dan kontes; memeriksa peringkat costumer 

report untuk berbagai produk; menerima skor dan statistik olahraga 

terakhir memperoleh ramalan cuaca dan saling tukar pesan e-mail 

dengan pelanggan lain diseluruh negeri. (Kotler dan Amstrong 

2001:256). 

b. Internet 

Internet merupakan singkatan dari interconnected network atau 

jaringan-jaringan saling terkoneksi dari sistem-sistem komputer yang 

dapat saling diakses. Internet juga sering disebut dengan pendekatannya  

yaitu Net. Internet diluncurkan pertama kali pada tahun 1969 sebagai 

proyek gabungan antara Defense Advance Research Project Agency 

(DARPA), yang merupakan agensi pemerintah untuk membangun 

Internet untuk keperluan pertahanan militer, dengan empat universitas 

di Amerika Serikat. 

Internet menghubungkan sistem komputer disatu tempat dengan 

sistem komputer di tempat lain. Sistem komputer yang dihubungkan 

berupa sebuah komputer tunggal atau jaringan komputer lokal atau 

Lokal Area Network (LAN) di suatu lokasi. Komunikasi antar sistem 

komputer ini menggunakan media transmisi gelombang radio 

(microwave), satelit, jaringan telepon dan serat optik (fiber optic). 

(Jogianto, 2005:280) 
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Internet adalah sebagai saluran online utama, semua perusahaan 

jasa online sekarang menawarkan akses internet sebagai jasa utama. 

Internet merupakan web besar dan luar pada jaringan komputer. 

Internet muncul dari jaringan yan diciptakan oleh Depertemen 

Pertahanan AS selama 1960-an yang mula-mula hanya untuk 

menghubungkan laboratorium pemerintah, kontraktor, dan instalasi 

militernya. Sekarang jaringan komputer publik besar ini 

menghubungkan pengguna komputer jenis apapun diseluruh dunia 

setiap orang memiliki PC, modem, dan perangkat lunak yang sesuai 

dapat menjelajahi internet untuk memperoleh atau berbagai informasi 

pada masalah apapun dan untuk berinteraksi dengan pengguna internet 

lainnya. (Kotler dan Amstrong 2001:256). 

c. Commerce 

Elektronic commerce merupakan konsep baru yang bisa 

digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World Wide 

Web internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa, dan 

informasi melalui jaringn informasi termasuk internet. Kalakota dan 

Winston (1996) mendefinisikan EC dari beberapa perspektif berikut: 

 Dari perspektif  komunikasi, EC merupakan pengiriman 

informasi, produk/layanan, atau pembayaran melalui telepon, 

jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya. 

 Dari perspektif proses bisnis, EC merupakan aplikasi teknologi 

menuju otomatisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan.  
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 Dari perspektif layanan, EC merupakan satu alat yang 

memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen 

dalam memangkas service cost ketika berupaya meningkatkan 

mutu barang dan kecepatan pelayanan. 

 Dari perspektif online, EC meningkatkan kepastian jual beli 

produk dan informasi di internet dan jasa online lainnya.(M 

Suyanto, 2005:8) 

Beberapa definisi telah diberikan untuk e-commerce. Martin et al. 

(1999) mendefinisikan e-commerce sebagai pengguna TI untuk melakukan 

kegiatan bisnis antara dua atau lebih organisasi, atau antara sebuah 

organisasi dengan satu atau lebih pelanggan akhir (and-customer), melalui 

satu atau lebih jaringan komputer. 

Dari definisi yang luas ini, maka e-commerce dapat diklasifikasikan ke 

dalam aplikasi sebagai berikut ini:  

1. Aplikasi electronic commerce antara organisasi-organisasi 

bisnis.  

sistem organisasi e-commerce yang melibatkan organisasi-

organisasi bisnis ini sering disebut dengan sistem 

interorganisasi (interorganizational system atau IOS) atau B2B 

(business to business). Dengan sistem interorganisasi ini, 

memungkinkan suatu perusahaan untuk lebih efisien dan 

efektif melakukan kegiatan bisnis dengan supplier, dengan 

langganan-langganan atau dengan dealer-dealer dan 
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distributor-distributornya. Contoh sukses dari aplikasi ini 

misalnya adalah SABRE yaitu sistem reservasi tiket yang 

dimiliki oleh Amerika Airline dan elektronik data interchange 

(EDI). 

2. Aplikasi elektronik e-commerce antara organisasi bisnis dengan 

pelanggan akhir. Aplikasi e-commerce yang paling banyak 

dibicarakan sekarang ini adalah aplikasi e-commerce yang 

menggunakan jasa Internet melalui jaringan World Wide Web 

(WWW). Aplikasi ini disebut juga dengan istilah B2C 

(bussines to costumers). Dengan menggunakan internet, maka 

memungkinkan suatu perusahaan untuk menjangkau untuk 

sampai ke pelanggan-pelanggan akhirnya di manapun, siapapun 

dan kapanapun. Konsep ini konsisten dengan konsep reach and 

range oleh Keen (1991) yaitu mengusulkan perusahaan-

perusahaan yang menggunakan TI supaya mendapatkan 

keunggulan strategik untuk menarik jangkauan dari TI sampai 

ke pelanggan-pelanggan akhir.    

Di akhir tahun 1990an, e-commerce mulai menggunakan teknologi 

internet, terutama menggunakan teknologi web. E-commerce lewat 

internet juga mempunyai keuntungan yang sama dengan yang dimiliki 

oleh EDI. Keuntungan yang lain lewat internet adalah pengurangan biaya 

yang lebih besar dibandingkan dengan pengurangan biaya akibat 

penggunaan EDI, karana biaya akses internet lebih murah dibandingkan 
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dengan biaya komunikasi dengan EDI. Tambahan keuntungan lainnya 

adalah penggunaan internet dapat menjangkau lebih jauh samapai ke 

pelanggan akhir. Lebih lanjut, Martin et al. (1999) mengutarakan 

tambahan keuntungan e-commerce lewat internet dibandingkan dengan 

lewat EDI adalah sebagai berikut ini. 

A. Distribusi yang lebih murah dari dokumen dan produk digital 

B. Kemampuan memberikan layanan dukungan kepada pelanggan. 

C. Kenal pemasaran yang baru 

D. Mempunyai kemampuan untuk menarik pelanggan baru 

E. Menyediakan satu titik lokasi kontak untuk bermacam-macam 

produk dan jasa 

F. Dapat digunakan sebagai media riset pasar. 

Selain keuntungan yang diperoleh e-commerce dari penggunaan internet, 

beberapa hambatan juga ditemui, seperti misalnya sebagai berikut ini. 

A. Keamanan 

B. Kemamanan akses 

C. Keamanan transaksi 

D. Beban trafik yang terlalu banyak 

E. Kesulitan sensor 

F. Kesulitan mengukur kinerja dari situs, apakah keberhasilan akan 

diukur dari jumlah orang yang mengunjungi atau diukur dengan 

cara lain. 
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7. Hotwheels  

Hotwheels adalah mainan mobil – mobilan kecil yang banyak dijumpai di 

supermarket semisal Carrefour, Hypermart, Yogya, Hero, Giant, Griya, 

Superindo, sampai Indomart atau juga di toko mainan seperti Kidz Station, 

Toy City, Toymart, ataupun Toy Zone. Hotwheels biasa di sebut dgn „HW‟ 

dikalangan kolektor. Mobil mainan HW biasanya merupakan replika dari 

mobil asli. umumnya dengan skala 1/64. Meskipun demikian, ada juga 

mobil mainan HW yang berasal dari karya imajiner dan khayalan. Mainan 

ini dibuat oleh Mattel Inc dari Amerika. Setiap tahun, Hotwheels selalu 

mengeluarkan katalog terbarunya. Untuk saat ini, katalog Hotwheels 2009 

sudah keluar. Jumlah setiap tahun pun berubah – ubah. namun biasanya 

diatas 160 model. Untuk model yang tahun ini sudah keluar, maka tahun 

depan tidak akan keluar lagi. kalaupun keluar, tentunya ada perbedaan di 

warna cat, tampo (decal), atau ban. 

Disetiap katalog, mobil di bagi – bagi berdasarkan jenisnya. Ada „First 

Edition‟, „Track Star’, „Team’, dan „Treasure Hunt’. First Edition 

merupakan jenis HW yang baru keluar pada tahun itu. Mobil dari jenis Track 

Star sangat cocok untuk dimainkan diatas track. karena biasaya mobil dari 

jenis ini memiliki kestabilan yang tinggi. kadang juga ada jenis yang 

bodinya terbuat dari plastik namun chasisnya terbuat dari besi. seperti mobil 

Subaru Impresa tahun 2007. Team merupakan jenis mobil yang memiliki 

team atau memiliki kesamaan tertentu. Biasanya satu team terdiri dari empat 

mobil. 
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Saat ini Hotwheels dijual dengan harga 19000 perbuahnya. memang ini 

harga yang mahal untuk sebuah mobil ukuran segitu. Tapi jangan salah, 

kekuatan mobil mainan Hotwheels lebih baik ketimbang mainan lain yang 

lebih murah. Mobil ini bisa di mainkan di Track atau jalur yang sudah 

disediakan dan dapat di beli secara terpisah. 

a. Kolektor Hotwheels 
 

Saat ini di Indonesia, mulai banyak orang – orang yang menjadi 

kolektor Hotwheels. Kebanyakan kolektor adalah orang dewasa  bukan 

anak – anak. Walaupun ada juga anak kecil yang menjadi kolektor. 

Kolektor ini kebanyakan tidak membeli semua Hotwheels untuk di 

koleksi, hanya sebagian model saja. Terutama untuk model yang langka 

atau pun dianggap unik. Langka bisa berarti jarang ditemukan di tempat 

– tempat umum. Mungkin karena belum keluar, atau juga karena 

memang di produksi sedikit. Untuk kategori langka, jenis Treasure 

Hunt (TH) yang banyak di buru. Ada juga dari jenis lainya yang langka 

misalnya Nissan 350z tahun 2008, VW beatle thn 2008, dll. Kalau dari 

kategori unik, ini bisa dilihat dari segi bentuk dan aksesoris, misalnya 

saja Batmobile, La Troca, Morris Mini Cooper pop up, dll. 

b. Treasure Hunt 
  

Treasure Hunt (TH) adalah koleksi limited edition (langka) dari 

seri Hotwheels. Sebenarnya harganya Rp.19.000, namun karena 

beberapa orang telah mengetahui kelangkaannya maka mereka 
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menjualnya Rp.75.000 ke atas. Beberapa kolektor bahkan rela 

membayar Rp.200.000 hingga 1 Juta. Ada juga para kolektor menjual  

satu set Treasure Hunt (TH) tahun 2006 dijual dengan harga 1,5 juta. 

Ciri dari Treasure Hunt (TH) adalah adanya tulisan “T-Hunt” di sisi 

sebelah kanan dengan label berwarna “HIJAU”. 

Saat ini, ada jenis  „Treasur Hunt $‟ berbeda dengan Treasure 

Hunt (TH) biasa, Treasure Hunt (TH$) memiliki cat yang lebih baik. 

biasanya dengan cat yang warna DOP ataupun juga lebih Glossy. Rims 

atau Velk roda juga berbeda. lebih realistik dan cantik. Bannya juga 

terbuat dari karet bukan dari plastik seperti Treasure Hunt (TH) biasa. 

Harga jual Treasure Hunt (TH$) paling murah 150rb. 

(https://fajarbaguswp.wordpress.com/hot-wheels/) di unduh pada 

tanggal   28 februari 2016 jam: 19.20  

c. Fenomena Hotwheels Di Malang 

Fenomena komunitas Hotwheels di Kota Malang. Karena di Malang 

lebih mudah dijangkau dalam melakukan penelitian dan dimalang 

sendiri telah ada komunitas Hotwheels yang telah lama terbentuk, maka 

dengan itu saya mengambil penelitian ini dikota malang agar lebih 

mudah dalam melakukan penelitian.saat ini Hotwheels cukup menarik 

perhatian para masyarakat dan komunitas itu sendiri, dikarenakan para 

komunitas sering mangadakan pameran dan lomba Hotwheels. Sebagian 

orang yang belum memahami tentang Hotwheels sering timbul tanda 

tanya karena orang tua atau yang sudah dewasa masih suka mobil-
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mobilan Hotwheels padahal itu hanya mainan anak-anak, itu 

dikarenakan Hotwheels adalah sebuah hobi yang ada nilai investasi 

yang menjanjikan.  

Dan komunitas di Kota Malang sendiri sering mengadakan 

perkumpulan sesuai kesepakatan dan istruksi dari ketua komunitas itu 

sendiri. Salah satunya komunitas DTM (Diecast Toys Malang) yang 

selalu rutin tiap hari jum‟at jam 20:00 mengadakan perkumpulan di 

taman kunang-kunang, komunitas itu sendiri berkumpul membahas 

tentang koleksi pribadi, sharing tentang koleksinya. Para penjual 

Hotwheels di Kota Malang sering membuka lapak di Car Free Day 

setiap hari minggu pagi, disana banyak transaksi jual beli Hotwheels 

yang melibatkan anak-anak dan orang dewasa mulai dari Hotwheels 

yang murah bahkan yang mahal atau Hotwheels yang dikoleksi. Saat ini 

Car Free Day dimanfaatkan untuk mencari konsumen oleh penjual dan  

tempat sharing untuk komunitas baru. Khususnya para komunitas baru 

biasanya sharing tentang perkembangan Hotwheels dan harga 

Hotwheels. Seiring perkembangan tentang Hotwheels yang semakin 

luas di Kota Malang banyak para pemula yang hobi koleksi Hotwheels 

dimanfaatkan untuk diperjual berlikan. 

8. Facebook  

Facebook merupakan situs jajaring sosial terbesar di dunia saat ini yang 

menyediakan berbagai aplikasi yang memudahkan kita untuk saling 
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berhubungan kepada para pengguna facebook yang lain. Untuk mendaftar 

atau membuat facebook dapat kita lakukan tanpa ada biaya sedikitpun atau 

gratis dan dapat anda lakukan dalam beberapa menit saja. Tidak jauh beda 

dengan Google, facebook juga mendapatkan penghasilan melalui periklanan 

yang di pasang oleh penerbit iklan. 

a. Sejarah dan Penemu Facebook 

Facebook awalnya berasal dari nama 'TheFacebook.com', yang 

merupakan jaringan sosial skala kecil untuk lingkungan sekolah dan 

kampus. Mark Elliot Zuckerberg adalah sang penemu  facebook 

pertama kali yang tinggal di kawasan bernama Dobbs Ferry, 

Westchester County, Kota New York. Mark Elliot Zuckerberg 

merupakan anak dari pasangan Edward dan Karen Zuckerberg, dan ia 

adalah anak kedua dari empat bersaudara dari orang tua pasangan 

dokter gigi dan psikiater. Sejak kecil Zuckerberg nampaknya memang 

sudah memiliki bakat di bidang komputer dan belajar mencoba 

membuat berbagai program komputer. Komputer pertama kali yang ia 

miliki, dibelikan oleh ayahnya ketika ia berusia 8 tahun kemudian saat 

di sekolah menengah Phillips Exeter Academy, ia dan rekannya, 

D'Angelo, membuat plug-in untuk MP3 player Winamp. Plug-in adalah 

program komputer yang bisa berinteraksi dengan aplikasi host seperti 

web browser atau email untuk keperluan tertentu.  

Kemudian pada bulan Oktober 2003 adalah titik awal buat Mark 

Zuckerberg untuk memasuki dunia jaringan sosial dimana ia mulai 
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bereksperimen dengan membuat Facemash.com. Facemash.com sendiri 

adalah situs yang memperbolehkan pengunjungnya (kebanyakan dari 

mahasiswa Harvard) untuk membandingkan 2 gambar mahasiswa yang 

mana yang lebih "hot" (cantik) dan mana yang tidak dan gambar 

tersebut di dapatkan oleh Mark dengan me-hack database Universitas 

Harvard. dan kemudian besoknya, mahasiswa-mahasiswa yang marah 

meminta Mark untuk menutup situs tersebut. Walaupun begitu, Mark 

telah membuktikan bahwa orang-orang suka membuka Internet untuk 

melihat foto-foto orang lain. 

Pada tanggal 11 Januari 2004, Zuckerberg mendaftarkan domain 

thefacebook.com yang terinspirasi dari insiden facemash dan di 

modelkan dari friendster. Mark juga mengatakan bahwa ia ingin 

menciptakan sebuah situs web yang dapat menghubungkan orang-orang 

di dalam Universitas. Ia menyadari bahwa Harvard membutuhkan 

waktu bertahun-tahun untuk mengimplementasikan sistem tersebut, 

sedangkan ia dan teman-teman Harvard-nya hanya membutuhkan 

waktu seminggu. Sesudah Mark menyelesaikan situs tersebut, di 

ketahui bahwa hanya dalam waktu 24 jam, 1.200 mahasiswa Harvard 

telah mendaftarkan diri mereka di situs tersebut dan jumlah itu setara 

dengan setengah jumlah seluruhnya mahasiswa tingkat akhir. 6 hari 

sesudah peluncuran tersebut, di katakan bahwa ternyata Mark juga 

sedang dalam pengembangan situs lain yang disebut Harvard 

Connection.com untuk Cameron Winklevoss, Tyler Winkelvoss dan 
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Divya Narendra yang akhirnya menuntut Mark dengan tuntutan bahwa 

ia telah mencuri ide mereka, yakni facebook. Mark dan pihak-pihak ini 

akhirnya menyelesaikan masalah ini dengan solusi yang di rahasiakan. 

Setelah saat itu para pengguna facebook terus meningkat. Malah 

ada sejumlah orang yang yang bukan dari lingkungan Universitas ingin 

bergabung. Tingginya desakan para peminat facebook membuat 

Zuckerberg dan kawan-kawan memutuskan membuka jaringan untuk 

para siswa sekolah menengah (SMU) pada bulan September 2005 dan 

selang beberapa waktu mereka juga membuka jejaring kepada para 

pekerja kantoran. Kesibukan yang luar biasa ini membuat Zuckerberg 

harus memutuskan keluar dari Harvard. "Apa yang saya inginkan sudah 

ada di tangan. Saya tidak ingin punya ijazah kemudian bekerja. 

Menurut saya, pekerjaan hanyalah untuk orang-orang yang lemah," 

ujarnya pada Majalah Current. Zuckerberg dan kawan-kawan kemudian 

mengembangkan facebook lebih jauh lagi. Pada September 2006 

facebook membuka pendaftaran untuk jejaring umum dengan syarat 

memiliki email. Sejak itulah jumlah anggota facebook melesat seperti 

sekarang ini. Saat ini hampir semua orang mengenal facebook dari anak 

kecil sampai orang tua pun saya rasa banyak yang sudah  bisa 

mengoprasikan facebook. (http://www.indoza.com/2014/02/penemu-

facebook-dan-sejarah.html) di unduh pada tanggal 28 februari 2016 

jam: 19.20 

http://www.indoza.com/2014/02/penemu-facebook-dan-sejarah.html
http://www.indoza.com/2014/02/penemu-facebook-dan-sejarah.html


54 
   

 

C. Hubungan antara variabel 

1. Hubungan kepercayaan terhadap keputusan pembelian 

Menurut Mayer et al (1995), kepercayaan adalah kemauan seseorang 

untuk peka terhadap tindakan orang lain berdasarkan pada harapan bahwa 

orang lain akan melakukan tindakan tertentu pada orang yang 

mempercayainya. Hubungan antara kepercayaan dan keputusan pembelian 

yaitu, kepercayaan dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Di mana dengan kepercayaan yang besar dan baik dari 

pengguna internet terhadap suatu website ecommerce maka konsumen tidak 

ragu dalam mengambil keputusan dalam melakukan pembelian. Didukung 

dari penelitian terdahulu oleh Prabowo (2014) menunjukan bahwa 

kepercayaan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

2. Hubungan kemudahan terhadap keputusan pembelian 

Menurut (Chin dan Todd, 1995) kemudahan adalah teknologi komputer 

dirasakan relatif mudah untuk dipahami dan digunakan. Hubungan antara 

kemudahan dan keputusan pembelian yaitu kemudahan dalam mengakses 

internet dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian dimana 

konsumen lebih mudah mengoperasikan, fleksibel, dan efisien waktu. 

Didukung dari peneliti terhadulu oleh Anandya Cahya. H (2013) bahwa 

kemudahan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dalam keputusan 

pembelian 
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3. Hubungan kepercayaan dan kemudahan terhadap keputusan 
pembelian 

Menurut Mayer et al (1995), kepercayaan adalah kemauan seseorang 

untuk peka terhadap tindakan orang lain berdasarkan pada harapan bahwa 

orang lain akan melakukan tindakan tertentu pada orang yang 

mempercayainya. Sedangkan Menurut (Chin dan Todd, 1995) kemudahan 

adalah teknologi komputer dirasakan relatif mudah untuk dipahami dan 

digunakan. Hubungan kepercayaan dan kemudahan terhadap keputusan 

pembelian yaitu kepercayaan dan kemudahan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian dimana konsumen tidak ragu 

melakukan pembelian online dengan kemudahan bertransaksi dalam situs 

web. Didukung dari penelitian terdahulu oleh Prabowo (2014) dan 

Anandya Cahya. H (2013) . 

D. Pengaruh Variabel 

1. Pengaruh Kepercayaan (Trust) terhadap Keputusan Pembelian 

Pihak penjual harus menganut kepuasan pelanggan (costumer 

satisfaction) supaya dapat memepertahankan hubungan jangka panjang 

dengan para pembelinya. Agar dapat bertahan hidup didalam era online, 

pihak penjual harus memiliki pelanggan yang loyal (customer loyality) 

yang percaya terhadap keunggulan dari jasa online. Seiring dengan 

maraknya kejahatan internet yang sering terjadi akhir-akhir ini seperti 

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

maya. 
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Kepercayaan (trust) menjadi salah satu faktor yang sangat penting saat 

melakukan transaksi online . 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 populer website online tersebut maka 

tingkat kepercayaan pembeli kepada website online 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. 

Keahlian ini terkait dengan kebradaan penjual onlne.  

Teknologi yang semakin berkembang, begitu pula modus penipuan 

yang berbasis teknologi pada online juga ikut berkembang. Tidak sedikit 

pula penjual online fiktif yang menjual dan memasarkan produk yang 

fiktif pada situs-situs online. Kepercayaan adalah mental atau verbal 

pernyataan yang mencerminkan pengetahuan khusus seseorang dan 

penilaian tentang beberapa ide atau hal (Sciffman dan Kanuk, 2000). Setiap 

konsumen memiliki tingkat kepercayaan yang berbeda ada yang memiliki 

tingkat kepercayaan lebih tinggi dan ada pula yang memiliki tingkat 

kepercayaan yang lebih rendah. Hal tersebut disebabkan oleh kepercayaan 

konsumen menyangkut kepercayaan bahwa suatu produk memiliki 
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berbagai atribut dan manfaat dari berbagai atribut tersebut. Kepercayaan 

konsumen terhadap suatu produk, atribut dan manfaat produk 

menggambarkan persepsi konsumen. Bertransaksi secara online memiliki 

kepastian dan informasi yang tidak simetris. Oleh sebab itu harus ada rasa 

saling percaya antara penjual dan pembeli (Gefen, 2002), terdapat banyak 

makalah yang menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen akan e-

commerce merupakan salah satu faktor kunci.  

Koufaris dan Hampton-Sosa (2004) 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. Kaufaris dan Hamton-

Sosa (2002) mempelajari bagaimana pengalaman pada situs web dapat 

mempengaruhi kepercayaan konsumen pada perusahaan itu sendiri melalui 

kepercayaan pada situs web. Ketika melakukan kegiatan belanja secara 

online konsumen banyak diberikan kebebasan dan kontrol karena mereka 

bebas mengakses dan memungkinkan pembeli untuk membandingkan 

produk dan harga (Wolfinbarger dan Gilly, 2000).  

Koufaris dan Hampton-Sosa (2002) membuktikan bahwa ada hubungan 

positif antara kontrol, manfaat, dan kemudahan yang dirasakan dalam 

menggunakan situs web. Jika ada perusahaan yang situs webnya mudah 

digunakan, bermanfaat, dan aman ketika digunakan konsumen cenderung 

akan melakukan pembelian pada situs web tersebut. Oleh karena itu jika 

konsumen medapatkan pengalaman yang baik saat bertransaksi secara 
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online dan merasa yakin akan keamanannya ketika melakukan transaksi 

online ataupun belanja online di sebuah online shopping, maka konsumen 

cenderung untuk melakukan keputusan pembelian yang lebih tinggi pada 

situs online shopping tersebut.  

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. Terdapat beberapa saran yang dianjurkan 

sebelum pembeli melakukan pembelian secara online terkait dengan 

masalah kepercayaan (wikipedia.com, dalam adityo, 2011), yaitu: 

a. Setia pada penjual yang dikenal, 

b. Bertanya kepada konsumen “independen atau lainnya” tentang 

pengalaman belanja online mereka, 

c. Memastikan bahwa terdapat informasi kontak menyeluruh tentang 

produk pada website, 

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. 
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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. Menurut Jia, Shen (undated) 

terdapat beberapa konstruk yang merupakan indikator kepercayaan 

(Trust) yaitu: (1) sistem keamanan website; (2) sistem kerahasiaan 

website; (3) jaminan keamanan dan kerahasiaan; (4) kompensasi 

kerugian karena alasan keamanan dan kerahasian. Beberapa penelitian 

terdahulu tentang kepercayaan (Trust) (Gefen, Karahanna, et al, 2003; 

Gefen dan Straub, 2003; dan Jia, Shen, undated) menunjukkan hasil 

bahwa kepercayaan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

website. 

2. Pengaruh Kemudahan terhadap Keputusan Pembelian 

Davis et al. (1989) mendefinisikan percieved ease of use sebagai 

keyakinan akan kemudahan penggunaan, yaitu tingkatan dimana user 

percaya bahwa teknologi/sistem tersebut dapat digunakan dengan mudah 

dan bebas dari masalah. Intensitas penggunaan dan interaksi antara 

pengguna dengan sistem juga dapat menunjukkan kemudahan peng-gunaan. 

Davis et al. (1989) mendefinisikan perceived usefulness sebagai keyakinan 

akan kemanfaatan, yaitu tingkatan dimana user percaya bahwa penggunaan 

teknologi/sistem akan meningkatkan performa mereka dalam bekerja. 

Thompson et al. (1991) juga menyebutkan bahwa individu akan 

menggunakan teknologi informasi jika mengetahui manfaat positif atas 
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penggunaannya. Davis et al. (1989) memberikan beberapa indikator 

percieved ease of use: ease of learn, controllable, clear and 

understandable, flexible, ease to become skillful, ease to use. Terdapat 

beberapa indikator lain yang dikemukakan oleh Davis et al. (1989) 

diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Teknologi informasi (TI) sangat 

mudah dipelajari; 2) Teknologi informasi mengerjakan dengan mudah apa 

yang diinginkan oleh pengguna; 3) Keterampilan pengguna akan bertambah 

dengan menggunakan Teknologi informasi; 4) TI sangat mudah untuk 

dioperasikan.  

Definisi usage intention menurut Davis et al. (1989) adalah 

kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan suatu teknologi dan 

keinginan untuk memotivasi pengguna lain. Dari penelitian penggunaan 

internet Gefen et al. (2003) mendefinisikan usage intention adalah niat 

penggunaan kembali terutama ditujukan pada individu untuk melakukan 

pembelian secara online melalui internet. Niat untuk selalu menggunakan 

online dalam pembelian dan merekomendasikan pembelian online (Cheng 

et al., 2005; Sheng, 2007). Menurut Goodwin (1987); Silver (1988); dalam 

Adityo, (1992), intensitas penggunaan dan interaksi antara user dengan 

sistem juga dapat menunjukkan kemudahan. Suatu sistem online yang lebih 

sering digunakan menunjukkan bahwa sistem tersebut lebih dikenal, lebih 

mudah dioperasikan dan lebih mudah digunakan oleh user. Beberapa 

penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kemudahaan (ease of use) 

merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap penggunaan online 
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shopping (Davis, 1989; Venkatesh dan Davis, 2000; Pikkarainen, et al., 

2004).  

Berdasarkan definisi dan teori yang dikemukakan diatas kemudahan 

berpengaruh pada keputusan konsumen untuk melakukan pembelian secara 

online. Kemudahan dalam menggunakan dan mengoprasikan teknologi 

internet untuk melakukan kegiatan belanja online menjadiakan konsumen 

untuk memutuskan pembelian secara online. Sebuah website tidak harus 

selalu menaraik secara teknis saja tetapi juga harus mudah digunkan agar 

memberi dorongan positif bagi keputusan konsumen untuk melakukan 

intersaksi kepada perusahaan. Kemudahan penggunaan teknologi internet 

untuk melakukan pembelian online dapat digunakan perusahaan untuk 

menjaring kelompok pelanggan yang memberi keuntungan besar bagi 

perusahaan 

E. Karangka pikir  
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Model Karangka Pikir 

Gambar 4.2 menjelaskan 3 variabel yang menjadi penelitian ini yaitu: 

kepercayaan, kemudahan, dan keputusan pembelian. 

Kemudahan (X2) 

Kepercayaan (X1) 

Keputusan 

Pembelian (Y) 
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1. Kepercayaan adalah  kecenderungan alami percaya seseorang  pada kualitas 

facebook dan situs web terkait dengan rekomendasi dan informasi dari 

komunitas DTM  

2. Kemudahan adalah suatu proses konsumen dapat dengan mudah 

menggunakan suatu teknologi, internet sebagai sarana pembelian online 

terkait dengan efisiensi waktu dan mudah pengoperasiannya pada komunitas 

DTM. 

3. Keputusan pembelian adalah suatu proses konsumen dimana akan 

melakukan transaksi online atau tidak terkait dengan kemantapan dan 

kenyamanan dalam transaksi online pada komunitas DTM. 

F. Hipotesis Penelitian 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Prabowo (2014), yang 

menyatakan bahwa variabel kepercayaan berpepengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembeliaan. Dari uraian tersebut dapat 

dihipotesiskan sebagai berikut : 

H1. Semakin tinggi tingkat kepercayaan pembeli terhadap penjual dan 

situs online, maka semakin tinggi tingkat keputusan pembelian secara 

online. 

  Hasil  dari penelitian yang dilakukan oleh Anandya Cahya (2013), yang 

menyatakan bahwa variabel kemudahan berpengaruh positif dan signifikan 

dalam keputusan pembelian. Dari uraian tersebut dapat dihipotesiskan sebagai 

berikut : 
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H2. Semakin tinggi kemudahan dalam penggunaan teknologi untuk 

melakukan proses pembelian, maka semakin tinggi tingkat keputusan 

pembelian secara online. 

Hasil dari penelitian yang dilakukn oleh Anandya Cahya (2013), yang 

menyatakan bahwa variabel kepercayaan menunjukan hasil yang paling 

dominan/berpengaruh terhadap keputusan pembelian, dari uraian tersebut 

dapat dihipotesiskan sebagai berikut:  

H3. Kepercayaan paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
 

 


