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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis dalam 

melakukan penelitian, sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan 

dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam melakukan penelitian ini, 

peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagaimana dapat 

dilihat dalam Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

1. Peneliti Maria Carolina Pudjihardjo dan Helen Wijaya (2015) 

Variabel 
Kepercayaan, kemudahan, kualitas informasi, tampilan 

produk, dan keputusan pembelian 

Alat Analisis Regresi linear berganda 

Hasil Penelitian 

- Kepercayaan, kemudahan dan tampilan produk 

berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan 

pembelian. 

- Sedangkan kualitas informasi memberikan pengaruh 

yang tidak positif signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

2. 
Peneliti 

Yunita Fitri Wahyuningtyas dan Dyah Ayu Widiastuti 

(2015) 

Variabel 
Persepsi risiko, kemudahan, manfaat dan keputusan 

pembelian 

Alat Analisis Regresi linear berganda 

Hasil Penelitian 

Variabel persepsi risiko, kemudahan dan manfaat 

berpengaruh secara signifikan positif terhadap keputusan 

pembelian. 

3. Peneliti Andy Putra Mahkota, Imam Suyadi dan Riyadi (2014) 

Variabel Kepercayaan, kenyamanan dan keputusan pembelian 

Alat Analisis Regresi linier berganda 

Hasil Penelitian 
Kepercayaan dan kenyamanan berpengaruh signifikan 

positif terhadap keputusan pembelian. 

4. Peneliti Denni Ardyanto, Heru Susilo dan Riyadi (2015) 

Variabel Kemudahan, kepercayaan dan keputusan pembelian 

Alat Analisis Regresi linier berganda 

Hasil Penelitian 
Kepercayaan dan kemudahan berpengaruh signifikan  

positif terhadap keputusan pembelian. 
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B. Landasan Teori 

1. Keputusan Pembelian 

Kotler dan Keller (2009) medefinisikan bahwa proses pengambilan 

keputusan merupakan proses psikologis dasar yang memainkan peran 

penting dalam memahami bagaimana konsumen secara aktual mengambil 

keputusan pembelian. Proses pengambilan keputusan diawali dengan 

adanya kebutuhan yang berusaha untuk dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan 

ini terkait dengan beberapa alternatif sehingga perlu dilakukan evaluasi 

yang bertujuan untuk memperoleh alternatif terbaik dari persepsi 

konsumen. Keputusan pembelian akan dilakukan dengan menggunakan 

kaidah menyeimbangkan sisi positif dengan sisi negatif suatu merek 

(compensatory decision rule) ataupun mencari solusi terbaik dari 

perspektif konsumen (non-compensatory decision rule), yang setelah 

konsumsi akan dievaluasi kembali. Faktor-faktor internal yang 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan konsumen adalah: 

a. Motivasi (motivation) merupakan suatu dorongan yang ada dalam 

diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu. 

b. Persepsi (perception) merupakan hasil pemaknaan seseorang 

terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan 

informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. 

c. Pembentukan sikap (attitude formation) merupakan penilaian yang 

ada dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap suka atau tidak 

suka seseorang akan suatu hal. 
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d. Integritas (integration) merupakan kesatuan antara sikap dan 

tindakan. Integritas merupakan respon atas sikap yang diambil. 

Perasaan suka akan mendorong seseorang untuk membeli dan 

perasaan tidak suka akan membulatkan tekad seseorang untuk tidak 

membeli produk tersebut. 

Menurut Wahyuni (2008), proses pengambilan keputusan 

pembelian pada setiap orang pada dasarnya adalah sama, hanya saja 

semua proses tersebut tidak semua dilaksanakan oleh para konsumen. 

Berdasarkan tujuan konsumen dapat diklasifikasikan menjadi dua 

kelompok yaitu konsumen akhir atau individual dan konsumen 

organisasional atau konsumen industrial. Konsumen akhir terdiri atas 

individu dan rumah tangga yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhannya sendiri atau untuk dikonsumsi. Sedangkan konsumen 

organisasional terdiri atas organisasi, pemakai industri, pedagang dan 

lembaga nonprofit, tujuan pembeliannya adalah untuk keperluan bisnis 

atau meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Perilaku konsumen dalam 

proses pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian akan 

diwarnai oleh ciri kepribadiannya, usia, pendapatan dan gaya hidupnya. 

Dari beberapa penjelasan tentang pengertian keputusan pembelian 

tersebut, peneliti merujuk pada pengertian keputusan pembelian yang 

dikemukakan oleh Kolter dan Keller (2009) bahwa proses pengambilan 

keputusan merupakan proses psikologis dasar yang memainkan peran 

penting dalam memahami bagaimana konsumen secara aktual mengambil 
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keputusan pembelian. Ada lima tahap dalam keputusan pembelian yang 

dikemukakan oleh Kotler dan Keller (2009) sebagai berikut: 

a. Pengenalan masalah, dimana konsumen menyadari adanya masalah 

untuk memenuhi kebutuhannya. 

b. Pencarian informasi, dimana seorang konsumen yang telah 

menyadari kebutuhannya ingin mencari informasi lebih banyak 

mengenai produk yang ingin dibelinya.  

c. Evaluasi alternatif, dimana konsumen menggunakan informasi 

untuk melakukan evaluasi terhadap pilihan produk yang akan 

dibelinya. 

d. Keputusan pembelian, dimana konsumen melakukan pembelian 

produk yang disukainya berdasarkan evaluasi yang mereka lakukan 

sebelumnya. 

e. Perilaku pascapembelian, dimana seorang konsumen akan 

mengambil keputusan tentang kepuasan atau ketidakpuasan akan 

suatu produk tersebut. 

Setiap keputusan pembelian juga mempunyai suatu struktur 

sebanyak tujuh komponen untuk mengambil suatu keputusan dari 

keputusan yang harus diambil oleh konsumen tersebut menurut Kotler 

(2005) adalah: 

a. Keputusan tentang Jenis Produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli jenis suatu 

produk atau menggunakan uangnya untuk tujuan yang lain. 
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b. Keputusan tentang Bentuk Produk 

Konsumen dapat memilih bentuk produk dari produk yang akan 

dibelinya. 

c. Keputusan tentang Merek 

Setiap merek memiliki perbedaan sendiri-sendiri, yang mana dalam 

hal ini konsumen harus memutuskan merek mana yang akan 

dibelinya. 

d. Keputusan tentang Penjual 

Konsumen harus membuat keputusan dimana ia akan membeli 

suatu produk. 

e. Keputusan tentang Jumlah Produk 

Konsumen harus memutuskan berapa jumlah produk yang akan 

dibelinya suatu saat nanti. 

f. Keputusan tentang Waktu Pembelian 

Konsumen harus memutuskan waktu yang akan ia gunakan untuk 

melakukan proses pembelian. 

g. Keputusan tentang Cara Pembayaran 

Konsumen harus membuat keputusan tentang bagaimana ia akan 

melakukan proses pembayaran. 

2. Kepercayaan 

Pavlou & Geven (2004) mendefinisikan kepercayaan sebagai dasar 

bagi aplikasi kegiatan bisnis yang menggunakan media internet termasuk 

melakukan transaksi melalui online store. Kimery dan McCard (2002), 

mendefinisikan kepercayaan pada online store adalah kesediaan untuk 
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menerima kelemahan dalam transaksi online berdasarkan harapan positif 

mengenai perilaku masa depan online store yang dituju. Semakin populer 

suatu online store maka tingkat kepercayaan pembeli terhadap online 

store tersebut akan semakin tinggi. Pelanggan pun akan semakin yakin 

dan percaya terhadap reabilitas online store tersebut (Ardyanto dkk., 

2015). Kepercayaan pembeli terhadap penjual online dapat dibangun 

dengan meyakinkan pembeli bahwa transaksi akan aman dan segera 

diproses setelah pembayaran dilakukan (Armanti, 2016). 

Dari beberapa pengertian tersebut, peneliti merujuk pada 

pengertian yang dikemukakan oleh Kimery dan McCard (2002) bahwa 

kepercayaan pada online store adalah kesediaan untuk menerima 

kelemahan dalam transaksi online berdasarkan harapan positif mengenai 

perilaku masa depan online store yang dituju. Sebagai rujukan pada 

penelitian kali ini. 

Robbins dan Judge (2007) menjelaskan bahwa kepercayaan 

memiliki 3 dimensi, sebagai berikut: 

a. Integritas: Berkaitan dengan kebenaran dari suatu produk atau 

servis yang diharapkan. 

b. Kompetensi: Berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan 

teknikal dan interpesonal yang dimiliki individu dari produk atau 

servis yang diharapkan. 

c. Konsistensi: Berkaitan dengan kendala, kemampuan memprediksi 

dan penilaian individu dalam menangani situasi dari produk atau 

jasa yang diharapkan. 
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3. Kemudahan 

Ketika melakukan transaksi online, biasanya pembeli akan 

membandingkan manfaat dari belanja secara online dan konvensional, 

salah satunya dengan membandingkan kemudahaan yang diperoleh 

dalam prosesnya (Nurwibowo & Indriani, 2017). Davis dalam Jogiyanto 

(2007) mendefinisikan kemudahan juga dapat diartikan sebagai rasa 

percaya seseorang terhadap suatu teknologi yang akan membebaskannya 

dari usaha. Faktor kemudahan terkait dengan bagaimana operasional 

transaksi belanja secara online. Pada saat transaksi online pertama kali 

biasanya pembeli akan mengalami kesulitan. Karena keamanan dan tidak 

mengetahui cara bertransaksi secara online. Pembeli cenderung 

mengurungkan niatnya untuk bertransaksi secara online (Adityo, 2011).  

Dilain sisi ada beberapa pembeli yang berinisiatif mencoba karena 

telah mendapatkan informasi cara bertransaksi online. Kemudahan 

merupakan faktor utama dalam bertransaksi secara online. Kemudahan 

dapat mengurangi usaha (baik waktu dan tenaga) seseorang dalam 

mempelajari sistem online. Pembeli yang memiliki pengetahuan tentang 

online shopping tidak akan mengalami kesulitan ketika berbelanja secara 

online, hal ini merupakan indikasi dari kemudahan tersebut. 

Dibandingkan dengan pembeli yang tidak memiliki pengetahuan 

tersebut. Pembeli online percaya bahwa situs online shopping yang lebih 

fleksibel, mudah dipahami dan mudah dalam pengoperasiannya sebagai 

karakteristik dari kemudahan (Armanti, 2016). 
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Dari beberapa pengertian diatas untuk penelitian ini peneliti 

mengacu pada definisi yang dikemukakan oleh Davis dalam Jogiyanto 

(2007) bahwa kemudahan sebagai rasa percaya seseorang terhadap suatu 

teknologi yang akan membebaskannya dari usaha. 

B. Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014), Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Oleh karena itu, hipotesis dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Kepercayaan terhadap Keputusan Pembelian 

Terdapat beberapa penelitian yang mendukung pengaruh 

kepercayaan terhadap keputusan pembelian. Armanti (2016), 

menunjukkan bahwa kepercayaan bernilai positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Ardyanto dkk. (2015), menunjukkan bahwa 

kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Pudjihardjo dan Wijaya (2015), menunjukkan bahwa 

kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian diatas 

menunjukkan bahwa ada kecenderungan kepercayaan konsumen 

terhadap suatu online store akan mempengaruhi keputusan pembelian 

online store tersebut. 

H1: Kepercayaan berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan 

pembelian produk fashion melalui media sosial Instagram. 
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2. Pengaruh Kemudahan terhadap Keputusan Pembelian 

Terdapat beberapa penelitian yang mendukung pengaruh 

kemudahan terhadap keputusan pembelian. Pudjihardjo dan Wijaya 

(2015), menunjukkan bahwa kemudahan mempengaruhi keputusan 

pembelian secara positif dan signifikan. Armanti (2015), menunjukkan 

bahwa kemudahan secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Ardyanto dkk. (2015), juga menunjukkan bahwa 

kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian diatas 

menunjukkan bahwa ada kemudahan dalam menggunakan teknologi 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian online. 

H2: Kemudahan berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan 

pembelian produk fashion melalui media sosial Instagram. 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian teori, dan hipotesis diatas 

maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti 

disajikan pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 


