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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai acuan atau pendukung untuk 

melalukan penelitian. Beberapa penelitian yang telah dilakukan membahas 

tentang  kepercayaan, persepsi harga dan kemudahan penggunaan  terhadap  

keputusan  pembelian  menunjukan hasil sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Hasil Penelitian Relevansi 

1. Sudjatmika, 

Fransiska  

(2017) 

Pengaruh Harga, Ulasan 

Produk, Kemudahan Dan 

Keamanan Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Secara Online di 

Tokopedia.Com 

Harga, ulasan 

produk, 

kemudahan dan 

keamanan secara 

simultan 

berpegaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian secara 

online di 

tokopedia.com. 

Kemudahan 

adalah faktor 

yang paling 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian secara 

online di 

tokopedia.com 

Dapat diartikan 

bahwa variabel 

kemudahan 

penggunaan dapat 

dijadikan sebagai 

salah satu variabel 

independen dalam 

penelitian ini 

karena memiliki 

pengaruh yang 

cukup besar dalam 

pembelian secara 

online. 
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Lanjutan Tabel 2.1 

2. Samosir dan 

Prayoga 

(2015)  

Pengaruh Persepsi Harga 

Dan Promosi Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Konsumen Produk 

Enervon-C 

Persepsi harga 

dan promosi 

berpengaruh 

secara positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

konsumen 

Dapat diartikan 

bahwa variabel 

persepsi harga dapat 

dijadikan sebagai 

salah satu variabel 

independen dalam 

penelitian ini karena 

memiliki pengaruh 

yang cukup besar 

dalam pembelian. 

3. Ardyanto 

dkk (2015) 

Pengaruh Kemudahan 

Dan Kepercayaan 

Menggunakan E-

Commerce Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Online 

Kemudahan dan 

kepercayaan 

berpengaruh 

secara simultan 

terhadap 

keputusan 

pembelian online 

Dapat diartikan 

bahwa variabel 

Kemudahan dan 

kepercayaan dapat 

dijadikan sebagai 

salah satu variabel 

independen dalam 

penelitian ini karena 

memiliki pengaruh 

yang cukup besar 

untuk menarik 

pelanggan untuk 

memutuskan  

membeli secara 

online. 

4. Iswara, 

Danu (2016) 

Pengaruh Kepercayaan, 

Kemudahan, Kualitas 

Informasi, Dan Persepsi 

Risiko Terhadap 

Keputusan Pembelian 

(Studi Kasus Pada 

Pengguna Media Sosial 

Instagram Di Kota 

Yogyakarta) 

Kepercayaan, 

kemudahan dan 

kualitas informasi 

berpengaruh 

secara positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian online 

Dapat diartikan 

bahwa variabel  

kepercayaan dapat 

dijadikan sebagai 

salah satu variabel 

independen dalam 

penelitian ini karena 

memiliki pengaruh 

yang positif untuk 

menarik pelanggan 

untuk memutuskan  

membeli secara 

online. 
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B. Landasan Teori 

1. Perilaku Konsumen 

Proses pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen sangat 

dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Menurut Griffin 2005 dalam Sangadji 

dan Sophiah (2013; 7) perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, 

serta proses psikologi yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum 

membeli, menggunakan menghabiskan produk dan jasa setelah melakukan 

kegiatan mengevaluasi. Pengambilan keputusan pembelian juga di 

definisikan sebagai sebuah proses pemecahan masalah. Masalah yang 

dimaksud adalah sesuatu yang timbul akibat ada kebutuhan dan keinginan 

yang belum tercapai. 

Mencermati proses pengambilan keputusan adalah bagian yang 

penting dalam sebuah bisnis, utamanya dalam kajian ilmu perilaku 

konsumen. Perilaku konsumen secara sederhana dijelaskan oleh Mowen 

dan Minor dalam (Sophiah dan Sangadji 2013: 13) bahwa dalam 

keputusan pembelian konsumen black box theory merupakan suatu 

model perilaku konsumen yang paling sederhana. Tetapi mampu 

menjelaskan proses pengambilan keputusan konsumen sebagai respons 

terhadap rangsangan yang diterimanya. Berbagai model perilaku 

konsumen lain merupakan pengembangan dari model kotak hitam (Black 

Box Theory) ini. Model Black Box Theory terdiri dari 3 bagian yaitu 

rangsangan (stimulus), konsumen, dan respon.  
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Gambar 2.1 Model Black Box Theory 

Sumber : Mowen dan Minor dalam Sophiah dan Sangadji (2013) 

Dari gambar 2.1 tentang model black box theory dapat dijelaskan 

bahwa  Marketing Stimuli merupakan bagian dari bauran pemasaran yaitu 

: 

a. Produk  

Produk adalah sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk yang ditawarkan bisa 

berupa barang fisik (mobil, perumahan, barang elektronik dan 

sebagainya). Produk juga bisa berupa orang (Lionel Messi, Ronaldo 

dan sebagainya. Produk juga bisa berupa organisasi (yayasan Palang 

Merah Indonesia, Ikatan Motor Indonesia dan sebagainya. Ada 5 

tingkatan produk yaitu (1) manfaat inti (2) bentuk dasar (3) Produk 

yang diharapkan (4) produk yang ditingkatkan (5) produk potensial. 

b. Harga 

Harga dari sudut pandang pemasaran merupakan suatu ukuran yang 

Marketing 

Stimuli 

Target  

Audience  

Response 

Black Box 
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ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu 

barang dan jasa (Tjiptono  2014: 193). 

c. Tempat (Distribusi) 

Saluran distribusi merupakan jalur yang dilalui arus barang dari 

produsen ke konsumen akhir baik melalui perantara yang panjang 

atau pendek. Pemilihan strategi distribusi produk ada 6 macam yaitu 

(1) menggunakan penyalur yang ada (2) menggunakan penyalur 

yang baru (3) membeli perusahaan kecil yang berfungsi sebagai 

penyalur (4) penjualan produk dalm jumah yang besar kepada 

perusaan lain (5) pembungkusan produk melalui internet (6) menjual 

produk melalui internet. 

d. Promosi 

Promosi adalah semua jenis kegaitan pemasaran yang ditujukan 

untuk mendorong permintaan konsumen atas produk yang 

ditawarkan oleh produsen atau penjual. Tujuan dari promosi adalah 

(1) memodifikasi tingkah laku konsumen (2) 

memberitahukan/menginformasikan produk kepada konsumen (3) 

membujuk atau memotivasi konsumen agar mau membeli produk 

yang ditawarkan (4) mengingatkan konsumen kepada produk agar 

tidak beralih ke produk yang lain.  
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Perbedan motif dan preferensi konsumen dalam membeli dipengaruhi 

oleh beberapa faktor menurut Kotler dalam Sophiah dan Sangadji (2013: 

41)  sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

(Sophiah dan Sangadji, 2013:  41) 
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Gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Faktor Internal  

a) Keluarga 

Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada 

perilaku pembeli. Hal ini dapat dimaklumi karena keluarga 

dalam suatu anggota mempunyai peranan dan pengaruh pada 

saat melakukan pembelian sehari-hari.  

b) Persepsi 

Persepsi adalah proses individu untuk mendapatkan , 

mengorganisasi, mengolah dan menginterpretasikan 

informasi. Informasi yang sama dapat diinterpretasikan 

berbeda oleh individu yang berbebeda. Persepsi individu 

tergantung dari pengetahuan, pengalaman, pendidikan, minat, 

perhatian dan sebagainya. 

c) Motivasi dan Keterlibatan 

Motivasi diartikan sebagai dorongan yang muncul karena 

adanya kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen diartikan 

sebagai ketidaknyamanan antara kondisi ideal yang 

seharusnya dirasakan dan kondisi realitas yang sedang 

dirasakan.sedangkan keterlibatan adalah tingkat kepentingan 

pribadi yang dirasakan dan minat yang muncul akibat 

stimulus di dalam situasi tertentu.  
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d) Pengetahuan 

Pengetahuan dapat didefiniskan sebagai informasi yang 

tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan dibagi menjadi tiga 

bidang umum yaitu pengetahuan produk, pengetahuan 

pembelian dan pengetahuan pemakaian. Pengetahuan akan 

produk meliputi (1) kesadaran akan kategori dan merek 

produk (2) terminologi produk (3) atribut dan ciri produk (4) 

kepercayaan tentang kategori produk. 

e) Sikap 

Sikap merupakan nilai bervariasi (suka-tidak suka) yang 

terbentuk dari interaksi langsung konsumen dengan suatu 

objek. 

f) Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan proses yang dilakukan secara sadar 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Konsumen akan 

terus berusaha (belajar) membeli berbagai macam produk 

sampai benar-benar puas. 

g) Kelompok Usia 

Usia sangat menentukan seseorang dalam pengambilan 

keputusan pembelian. Keputusan yang diambil oleh seorang 

anak dan seorang remaja akan berbeda. Anak-anak cenderung 

mengambil keputusan dengan cepat, tidak banyak 
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pertibangan. Sedangkan remaja akan mempertimbangkan 

beberapa hal seperti desain, mode dan lain-lain. 

h) Gaya Hidup 

Gaya hidup merupakan bagaimana seseorang menjalankan 

hidup, membelanjakan uang dan memanfaatkan waktunya. 

Gaya hidup dala pandangan ekonomi adalah bagaimna 

seseorang mengalokasikan pendapatan dan bagaimna pola 

konsumsinya. 

2) Faktor Eksternal 

a) Budaya 

Budaya merupakan variable yang mempenagruhi perilaku 

konsumen yang  tercermin dari cara hidup, kebiasaan dan 

tradisi. Keanekaragaman budaya dalam suatu daerah akan 

membentuk perilaku konsumenyang beragam pula. 

b) Kelas Sosial 

Kelas sosial merupakan pengelompokan orang yang sama 

dalam perilaku berdasarkan berbagai faktor. Faktor yang 

mempengaruhi kelas sosial adalah pekerjaan, prestasi pribadi, 

kepemilikan, interaksi dan orientasi nilai. 

c) Keanggotaan dalam Suatu Kelompok 

Setiap orang kan bergabung dengan kelompok-kelompok 

tertentu. Alasan bergabung akan berbeda sesuai dengan 

invidu masing-masing. Suatu kelompok akan sangat 
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mempengaruhi perilaku anggotanya dan akan berakibat pada 

proses pengambilan keputusan. 

3) Faktor Situational 

a) Lingkungan Fisik 

Lingkungan fisik diartikan sebagai keadaan sarana dan 

prasarana tempat berbelanja seperti : tempat parkir, gedung, 

eksterior dan interior toko. 

b) Waktu  

Waktu diartikan sebagai kondisi saat konsumen melakukan 

pembelanjaan. Kondisi saat pembelian produk adalah 

perasaan senang, sedih, kecewa atau sakit hati. 

2. Keputusan pembelian  

Keputusan adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan 

(Setiadi .N, 2010;331). Keputusan pembelian konsumen yang dipengaruhi 

oleh beberapa faktor juga melalui beberapa tahap sebelum akhirnya 

membeli. Berbagai tahapan sebelumnya akan menghasilkan keyakinan 

bahwa keputusan inilah yang paling baik untuk dilakukan.   

Menurut Kotler, (2005;224) ada lima tahap yang dilalui konsumen 

dalam mengambil suatu keputusan pembelian , yaitu: 

a. Pengenalan Masalah 

Proses pengambilan keputusan dimulai ketika konsumen 

menghadapi suatu masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut 
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akan aktif terlebih dahulu (need activation) sebelum untuk 

kemudian dikenali (need recognition). 

b. Pencarian Informasi 

Proses pencarian informasi dimulai ketika konsumen berasumsi 

bahwa masalah kebutuhannya akan selesai jika membeli kemudian 

mengkonsumsi suatu produk. Proses pencarian informasi ini dibagi 

ke dalam dua tahap yakni pencarian internal yang dibagi dalam 4 

kelompok  

1) Sumber pribadi: Keluarga, teman, tetangga, kenalan. 

2) Sumber komersial : Iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, 

pajangan di toko 

3) Sumber public : Media massa, organisasi penentu peningkat 

konsumen 

4) Sumber pengalaman : penanganan, pengkajian, dan pemakaian 

produk. 

 Informasi yang didapatkan akan memunculkan keyakinan 

konsumen mengenai pemenuhan kebutuhannya melalui 

berbagai pilihan produk/jasa yang telah dikumpulkan. 

c. Evaluasi Alternatif 

Proses selanjutnya dalam tahapan pengambilan keputusan yaitu 

evaluasi alternatif. Proses ini adalah proses dimana konsumen 

menganalisis dan mengevaluasi berbagai pilihan produk atau jasa 
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yang tersedia dari kumpulan informasi yang diperoleh sebelumnya. 

Proses evaluasi alternatif muncul karena banyaknya alternatif 

pilihan yang tersedia. Dengan berbagai pilihan tersebut, konsumen 

akan mempertimbangkan pilihan-pilihan tersebut berdasarkan 

pengetahuan yang dimiliki untuk mendapatkan manfaat yang 

diharapkan. 

d. Keputusan Pembelian 

Setelah mempertimbangkan berbagai alternatif pilihan yang tersedia, 

konsumen akan mememutuskan untuk memilih dan membeli produk 

ataupun jasa sebagai solusi atas masalah yang dimiliki. Jika 

konsumen telah memutuskan untuk membeli, keputusan itu meliputi 

apa yang akan dibeli, kapan, dimana dan bagaimana cara 

membelinya sebagai wujud kemantapan dan keyakinan atas alternatif 

yang telah dipilih.   

e. Perilaku Pasca-pembelian 

Pada tahap ini, konsumen akan mengevaluasi terhadap produk yang 

telah dibeli. Evaluasi ini menyangkut manfaat dan hasil yang 

dirasakan oleh konsumen dalam rangka penyelesaian masalah 

kebutuhan.  Jika konsumen merasakan manfaat serta puas dengan 

hasil yang diperoleh, maka hal ini akan mendorong konsumen untuk 

kembali menmbeli dan mengkonsumsi ulang produk tersebut. 

Sebaliknya, jika konsumen kecewa mereka akan menghetikan 

pembelian kembali dan konsumsi atas produk tersebut. 
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1) Indikator Keputusan Pembelian: 

Menurut Kotler (2005) indikator dari proses keputusan 

pembelian yaitu: 

a) Tujuan dalam membeli sebuah produk 

b) Pemrosesan  informasi untuk sampai ke pemilihan merek 

c) Kemantapan pada sebuah produk 

d) Memberikan rekomendasi kepada orang lain 

e) Melakukan pembelian ulang 

3. E-Commerce 

E-commerce telah menjadi fenomena yang patut diperhatikan dalam 

rangka pengembangan bisnis di dunia.. Teori mengenai E-Commerce 

banyak dibahas dan ditulis dalam ekonomi berbasis pengetahuan terkini. 

Namun selalu ada pertentangan pandangan dalam mendefinisikan e-

commerce. Definisi paling praktis diberikan oleh Mesenbourg dalam Iqbal 

(2012: 105) yang mendefinisikan E-Commerce sebagai: "Transaksi 

diselesaikan melalui jaringan yang dimediasi komputer yang melibatkan 

transfer kepemilikan atau hak penggunaan barang dan jasa. " 

Definisi diatas menjelaskan bahwa E-Commerce merupakan transaksi 

yang menggunakan perantara komputer ataupun mesin seperti : Automatic 

Teller Machine (ATM).  Menurut Orbeta, Jr. dalam Iqbal (2012: 105) 

mendefinisikan transaksi e-commerce sebagai: 

"Penjualan atau pembelian barang atau jasa, baik antara bisnis, rumah 

tangga, individu, pemerintah, dan organisasi publik atau swasta lainnya, 
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yang dilakukan jaringan yang dimediasi komputer. Barang dan jasa 

dipesan dari mereka jaringan, tapi pembayaran dan pengiriman tertinggi 

dari barang atau jasa itu mungkin dilakukan pada atau off-line”.  

E-commerce berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa melalui 

media elektronik, yaitu Internet atau telepon. Di Intenet, ini berkaitan 

dengan situs web, yang menjual produk atau layanan langsung dari situs 

menggunakan keranjang belanja atau sistem keranjang belanja dan 

memungkinkan pembayaran kartu kredit. Sistem E-commerce membuat 

konsumen dapat membeli sesuatu langsung dari mobil atau kue dengan 

duduk nyaman di kamarnya dan memberikannya pada seseorang yang 

duduk terpisah sejauh hanya dengan satu klik mouse (Sharma dan Mittal, 

n.d. dalam Iqbal 2012;105) Kesimpulan terbaik dari beberapa definisi 

adalah  Sistem Electronic commerce adalah transaksi pembelian dan 

penjualan barang dan jasa di World Wide Web.  

4. Kepercayaan 

Hal mendasar yang perlu diperhatikan seorang calon konsumen dalam 

membeli barang secara online adalah kepercayaan pada website penyedia 

jasa jual beli. Mujiyana & Elissa (2013: 148)  menyatakan bahwa 

kepercayaan merupakan salah satu faktor penting seseorang dalam 

menentukan keputusan pembelian secara online. Dalam teori perilaku 

konsumen, kepercayaan terhadap suatu produk termasuk bagian dari 

pengetahuan konsumen yang menjadi pertimbangan konsumen dalam 

proses pengambilan keputusan. 
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Menurut Mowen dan Minor yang dikutip oleh Sophiah dan Sangadji 

(2013;202), kepercayaan merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh 

konsumen mengenai suatu objek, atribut dan manfaatnya. Objek dapat 

berupa produk, orang, perusahaan atau segala sesuatu yang padanya 

seseorang memilki kepercayaan. Atribut adalah karakteristik atau fitur 

yang dimiliki oleh objek. Terdapat dua macam atribut, yaitu atribut 

intrinsik dan atribut ekstrinsik. Atribut intrinsik adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan sifat aktual suatu produk, sedangkan ekstrinsik 

adalah segala sesuatu yang diperoleh dari segala aspek eksternal produk, 

seperti nama merek, kemasan atau label. Manfaat adalah hasil positif yang 

diberikan atribut kepada konsumen.  

 Menurut Meyer et all  dalam Gefen (2003; 55) menjelaskan bahwa 

kepercayaan dalam sistem e-commerce  adalah perasaan aman dan 

nyaman   seseorang dalam suatu hubungan dengan pihak lain. Hilangnya 

kepercayaan dalam sebuah transaksi perdagangan online, memunculkan 

hadirnya harga yang tidak normal, informasi yang tidak akurat, 

pelanggaran privasi dan pelanggaran keamanan. Berdasarkan teori diatas, 

dapat diambil kesimpulan bahwa istilah kepercayaan ialah seseorang atau 

konsumen yang memiliki pengetahuan tentang atribut, suatu objek dan 

manfaatnya  juga merasa aman dan nyaman dalam melakukan sebuah 

transaksi. 
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a. Indikator Kepercayaan 

Berdasarkan pendapat dari Mowen dan Minor dalam Sophiah dan 

Sangadji (2013: 202) dan Gefen (2003) terdapat empat indikator 

kepercayaan, yaitu: 

1) Memberi informasi yang jelas. 

2) Jaminan kerahasiaan dalam transaksi. 

3) Jaminan keamanan dalam transaksi. 

4) Kompensasi kerugian. 

5. Persepsi Harga 

Persepsi dapat diartikan sebagai  proses dimana individu memilih, 

mengelola, dan menginterpretasikan stimulus ke dalam  betuk arti atau 

gambar (Amirullah, 2003: 42). Menurut Stanton dalam Sophiah & Sangadji 

; 64) persepsi didefinisikan sebagai makna yang dikaitkan berdasarkan 

pengalaman masa lalu, stimuli (rangsangan-rangsangan) yang diterima 

melalui lima indra). 

Proses pembentukan persepsi digambarkan melalui kerangka berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Proses Pembentukan Persepsi  

Sumber : (Solomon dalam Sophiah & Sangadji, 2013) 
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Harga dari sudut pandang pemasaran merupakan suatu ukuran yang 

ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu 

barang dan jasa (Tjiptono  2014: 193). Dalam teori perilaku konsumen, 

harga merupakan salah satu stimulus yang diberikan oleh produsen agar 

konsumen membeli suatu produk. 

Tjiptono (2014: 194), mengatakan bahwa harga memiliki dua peranan 

utama dalam mempengaruhi keputusan beli, yaitu: 

1. Peranan alokasi dari harga 

Fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan 

cara memperoleh manfaat tertinggi yang diharapkan berdasarkan 

daya belinya. Pada akhirnya, harga dapat membantu para pembeli 

untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai 

jenis produk dan jasa. Konsumen membandingkan dengan beberapa 

alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang 

dikehendaki. 

2. Peranan informasi dari harga 

Fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor 

produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi 

dimana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk 

dan manfaat secara obyektif. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi harga 

adalah pendapat konsumen mengenai suatu ukuran dari sebuah produk/jasa. 
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a. Indikator Persepsi Harga 

Menurut Tjiptono (2014) mengatakan bahwa persepsi harga 

terlihat dari: 

1) Perbandingan harga dengan produk lain 

2) Kesesuaian harga dengan kualitas produk. 

3) Keterjangkauan harga. 

6. Kemudahan penggunaan 

Davis dalam Jogiyono (2007: 115), mendefinisikan kemudahan (ease of 

use) sebagai suatu tingkatan dimana seseorang merasa bahwa suatu teknologi 

dapat dengan mudah digunakan. Transaksi perdagangan yang dilakukan di 

internet memerlukan suatu teknologi sebagai yang berfungsi agar 

mempermudah transaksi,  yakni melalui situs/website. Pada dasarnya, sebuah 

situs/website merupakan teknologi informas. Teori mengenai kemudahan 

teknologi disebut dengan teori Technology Acceptance Model (TAM). 

Dalam teori perilaku konsumen, menjual produk melalui internetmerupakan 

bagian dari strategi distribusi yang kan mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. Kemudahan penggunaan suatu teknologi juga akan menghemat 

waktu konsumen ketika berbelanja dan menjadi faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen. 

Technology Acceptance Model (TAM) adalah sebuah teori yang 

menjelaskan tentang penerimaan sebuah individu terhadap sistem 

penggunaan teknologi informasi. Technology Acceptance Model (TAM) 

pertama kali dikenalkan oleh Davis (Jogiyono 2007: 111). Teori ini 
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menjelaskan dua bagian utama dalam sebuah model penerimaan teknologi 

yaitu : kegunaan (useful) dan kemudahan (ease of use).  

Suatu sistem online yang lebih sering digunakan menunjukkan bahwa 

sistem tersebut lebih dikenal, lebih mudah dioperasikan dan lebih mudah 

digunakan oleh calon pembeli. Menyediakan layanan seperti petunjuk untuk 

melakukan pencarian produk, petunjuk pembelian dan petunjuk pembayaran 

akan membuat konsumen mudah untuk melakukan pembelian. 

a. Indikator Kemudahan Penggunaan 

Menurut Davis dalam Jogiyono (2007: 151), terdapat beberapa 

indikator dalam kemudahan penggunaan, yaitu: 

1) Teknologi Informasi yang mudah dipelajari 

2) Teknologi Informasi mengerjakan apa yang diinginkan oleh 

pengguna 

3) Keterampilan pengguna akan meningkat dengan menggunakan      

Teknologi Informasi 

4) Teknologi Informasi mudah digunakan 

C. Kerangka Penelitian 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, tinjauan landasan teori, dan penelitian 

terdahulu bahwa kepercayaan, persepsi harga dan kemudahan penggunaan 

dapat menjadi faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan 

pembelian, maka disusun sebuah kerangka penelitian seperti pada gambar 

berikut ini: 
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Gambar 2.5 Kerangka Pikir Penelitian 

D. Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian 

yang berbentuk pertanyaan. Hipotesis dibuat berdasarkan teori dan kerangka 

penelitian saja yang berupa jawaban sementara atas masalah yang 

dirumuskan. 

1. Pengaruh Kepercayaan terhadap Keputusan Pembelian

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 keyakinan 

bahwa suatu produk memiliki berbagai atribut dan manfaat yang 

sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Iswara, Danu (2016) yang 

berjudul “Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, Kualitas Informasi, 

Dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus 

Pada Pengguna Media Sosial Instagram Di Kota Yogyakarta)” 

menghasilkan  kesimpulan bahwa,  kepercayaan  dapat  

memberikan  pengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

Kemudahan 

Penggunaan 

Kepercayaan 

(X1) 

Persepsi harga 

(X2)

Keputusan 

Pembelian 
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sehingga meningkatkan keputusan pembelian. Semakin tinggi 

kepercayaan yang diperoleh konsumen, maka akan meningkatkan 

keputusan pembelian. Dari uraian diatas hipotesis yang diambil 

yaitu: 

H1: Terdapat pengaruh positif kepercayaan terhadap keputusan 

pembelian via internet pada pelanggan situs Lazada.com 

2. Pengaruh Persepsi Harga terhadap Keputusan Pembelian 

Setiap konsumen memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai 

harga yang ditawarkan oleh suatu toko. Hal tersebut membuat 

konsumen lebih selektif dalam hal melakukan pembelian via 

internet. Sebelum memutuskan untuk membeli produk via internet, 

konsumen terlebih dahulu menyesuaikan pengorbanan yang 

dikelurkan dengan hasil yang diperoleh. 

Penelitian yang dilakukan Samosir & Prayoga pada tahun 2015 

yang berjudul ”Pengaruh Persepsi Harga Dan Promosi Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen Produk Enervon-C” menghasilkan  

kesimpulan bahwa,  persepsi terhadap harga  dapat  memberikan  

pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Semakin tinggi 

persepsi harga pada konsumen, maka akan meningkatkan keputusan 

pembelian. Dari uraian diatas hipotesis yang diambil yaitu: 

H2: Terdapat pengaruh positif persepsi harga terhadap 

keputusan pembelian via internet pada pelanggan situs 

Lazada.com  
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3. Pengaruh Kemudahan Penggunaan terhadap Keputusan Pembelian 

Setiap situs mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri 

dalam hal kemudahan penggunaannya. Kemudahan penggunaan 

menjadi faktor yang penting dalam hal pertimbangan konsumen 

dalam memilih tempat berbelanja via internet. 

Penelitian yang dilakukan Sudjatmika, Fransiska (2017) yang 

berjudul “Pengaruh Harga, Ulasan Produk, Kemudahan Dan 

Keamanan Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online di 

Tokopedia.Com” menghasilkan  kesimpulan bahwa,  kemudahan 

penggunaan memberikan pengaruh  yang positif terhadap keputusan 

pembelian. Semakin mudah penggunaan teknologi informasi oleh 

konsumen, maka akan meningkatkan keputusan pembelian. Dari 

uraian diatas hipotesis yang diambil yaitu: 

H3: Terdapat pengaruh positif kemudahan penggunaan 

terhadap keputusan pembelian via internet pada pelanggan 

situs Lazada.com. 

4. Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Harga dan kemudahan Penggunaan 

terhadap Peputusan Pembelian 

Kepercayaan, persepsi harga dan kemudahan penggunaan 

merupakan factor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam memutuskan untuk membeli produk atau jasa. 

Kepercayaan dan persepsi merupakan salah satu faktor internal 

konsumen dalam memutuskan untuk membeli dan kemudahan 
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penggunaan adalah faktor situasional yang dapat mempengaruhi 

pertimbangan konsumen untuk membeli. Dari uraian diatas 

hipotesis yang diambil yaitu :  

H4: Terdapat pengaruh secara simultan antara kepercayaan, 

persepsi harga dan kemudahan pembelian terhadap keputusan 

pembelian. 




