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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Teori 

2.1.1 Kualitas Website  

  Berbelanja online sudah menjadi tren dan gaya hidup di kalangan 

masyarakat, segala hal yang berhubungan proses pembelian dan penjualan saat ini 

dilakukan secara online. Semakin populernya berbelanja secara online membuat 

semua perusahaan di seluruh dunia berusaha untuk meningkatkan keunggulan 

kompetitif mereka dengan berfokus pada pelayanan dan pemasaran secara virtual. 

Kemajuan teknologi informasi saat ini memudahkan konsumen untuk mengakses 

informasi dan data barang yang dijual. Hanya dengan menggunakan perangkat 

smartphone, tablet atau computer yang terhubung ke internet, konsumen dapat 

membandingkan dan menilai kualitas, citra harga produk, dimana saja dan kapan 

saja.  

  Banyaknya toko atau perusahaan yang memasarkan produk secara online, 

maka semakin besar pula persaingan dalam pasar perdangan online. Selain 

mempertahaan pelanggan lama, tantangan lain yang dihadapi perusahaan adalah 

menarik pelanggan baru dan membuat pelanggan untuk melakukan pembelian 

kembali. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi keputusan membeli secara 

online menurut (Suhari, 2008) yaitu: (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)  

  Perusahaan yang menyediakan website sebagai sarana penjualan sekaligus 

transaksi harus dapat menghadirkan website dapat memenuhi semua kebutuhan 
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pelanggan dan mampu menarik pelanggan potensial untuk berbelanja. Menganalisa 

website sangat penting dilakukan untuk mengetahui kekurangan sebuah website dan 

sebagai acuan untuk melakukan perbaikan agar website menjadi lebih baik. Analisa 

website dapat dilakukan dengan menggunakan metode WebQual, yaitu metode 

analisisa website berdasarkan presepsi pengguna (Roche, Pincus, Lukowitsky, 

Ménard, & Conroy, 2013).  

  WebQual merupakan salah satu metode pengukuran kualitas website yang 

dikembangkan oleh Stuart Barnes dan Richard Vidgen (1998) berdasarkan persepsi 

pengguna akhir (end-user). WebQual sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1998 

dan telah mengalami beberapa perubahan dalam penyusunan dimensi dan butir 

pertanyaannya dengan metodologi Quality Function Deployment (QFD) yang 

merupakan sebuah sarana untuk mengidentifikasi dan membawa suara pelanggan 

melalui setiap tahap pengembangan produk dan juga jasa.  

  WebQual 1.0 merupakan versi pertama dari instrumen WebQual yang 

dikembangkan dalam domain website sekolah bisnis di UK (United Kingdom) 

dengan melenggarakan sebuah lokakarya yang melibatkan enam siswa Master 

sebagai delegasinya. Hal yang dibahas pada diskusi tersebut adalah: “Apa saja 

kualitas website dari sekolah bisnis yang sangat baik?” Setelah melalui proses 

analisis tersisa 23 pertanyaan yang lalu kemudian dikelompokkan kedalam empat 

dimensi utama yaitu kemudahan penggunaan (ease of use), pengalaman 

experience), informasi (information), komunikasi (communication) dan integrasi 

(integration).  

   WebQual 2.0 diterapkan pada website B2C (Business to Consumer) yang 

menunjukkan dengan jelas bahwa perspektif interaksi kualitas dari suatu website 
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tidak terwakili dengan baik pada WebQual 1.0. Pada WebQual 2.0 ini ditambahkan 

aspek kualitas interaksi dengan mengadaptasi hasil kerja dari SERVQUAL dan 

diaplikasikan pada domain toko buku online.  

   WebQual 3.0 ini indikator-indikator kualitas dikategorikan kedalam tiga 

kategori utama, yaitu: kualitas website, kualitas informasi dan kualitas interaksi. 

Ketika WebQual 1.0 begitu kuat pada kualitas informasinya namun kurang kuat 

pada interaksi layanannya. Begitu juga dengan WebQual 2.0 yang menekankan 

kualitas interaksi namun menghilangkan beberapa kualitas informasi dari WebQual 

1.0. Versi baru dari WebQual 3.0 ini diujicobakan pada domain lelang online. 

   WebQual 4.0 merupakan hasil analisis pada WebQual 3.0 yang membawa 

pada identifikasi tiga dimensi dari kualitas website e-commerce, yaitu: kegunaan 

(usability), kualitas informasi (information quality) dan kualitas layanan interaksi 

(service interaction quality). Dalam WebQual 4.0 ini, kegunaan berkaitan dengan 

desain website misalnya penampilan, kemudahan penggunaan, navigasi dan juga 

tampilan yang disampaikan dalam website tersebut. Kegunaan fokus pada 

pandangan bagaimana pengguna melihat dan berinteraksi dengan website: apakah 

mudah bernavigasi? Apakah desain sesuai dengan jenis website? Lalu kualitas 

informasi merupakan kualitas dari isi website, yaitu kesesuaian informasi untuk 

penggunanya seperti format, tingkat akurasi dan juga relevansi. Terakhir ada 

kualitas layanan interaksi yang merupakan hal yang dialami oleh pengguna website, 

diwujudkan dalam bentuk kepercayaan dan empati misalnya mengenai transaksi 

dan keamanan informasi, pengiriman produk, personalisasi dan komunikasi dengan 

pemilik atau pengelola website. Adapun dimensi dan butir pernyataan WebQual 4.0 

terdapat dalam Tabel 2.1.  
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Tabel 2.1. Dimensi dan butir pernyataan WebQual 4.0 

Dimensi  Pernyataan 
Kegunaan  1. Saya merasa mudah mempelajari website  

2. Saya merasa mudah memahami website 

3. Saya merasa mudah menggunakan website  

4. Website ini memiliki tampilan yang menarik  

5. Desainnya sesuai dengan jenis situs  

6. Website ini memberikan pengalaman yang positif bagi saya  

7. Website ini menyampaikan kompetensi  

8. Website ini menciptakan pengelaman positif bagi saya  

Informasi  9. Menyediakan informasi yang akurat  

10. Memberikan informasi yang dapat dipercaya  

11. Memberikan informasi yang tepat waktu  

12. Memberikan informasi yang relevan  

13. Menyajikan informasi yang mudah dipahami  

14. Memberikan informasi secara detail  

15. Menyajikan informasi dalam format yang tepat  



10 
 

Kualitas 

Interaksi  

16. Memiliki reputasi yang baik  

17. Rasa aman untuk bertransaksi  

18. Merasa aman memberikan informasi pribadi  

19. Menciptakan rasa personalisasi 

20. Membawa rasa komunitas  

21. Mudah untuk berkomunikasi dengan organisasi  

22. Saya merasa yakin barang yang dikirim seperti yang dijanjikan.  

Sumber: (Roche et al., 2013) 

2.1.2 Motivasi Konsumen  

 Ada beberapa pendapat tentang definisi motivasi, Schiffman dan Kanuk 

berpendapat bahwa motivasi adalah kekuatan dalam individu yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu, dorongan tersebut dihasilkan oleh keadaan 

tertekan, yang timbul sebagai akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi (Niza Paramita 

& Suhermin, 2015). Setiap aktivitas berbelanja yang dilakukan oleh konsumen pasti 

terdapat motif yang mendasarinya, hal ini juga diungkapkan oleh Mowen dan Minor 

dimana motivasi hedonic didefinisikan sebagai keadaan yang diaktivasi atau 

digerakkan sehingga membuat seseorang mengarahkan perilaku berdasarkan tujuan 

(Niza Paramita & Suhermin, 2015). Setiadi (2003:94) menyatakan bahwa motivasi 

adalah kesediaan untuk mengeluarkan segala upaya untuk mencapai tujuan yang 

ingin dicapai. Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka motivasi hedonic dapat 

diartikan sebagai suatu dorongan yang timbul dari dalam diri atau lingkungan untuk 

memenuhi kebutuhan emosional.  

2.1.3 Motivasi belanja  
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Niat merupakan perantara faktor–faktor motivasional yang memiliki 

dampak pada perilaku. Niat juga berhubungan paling dekat dengan perilaku. Niat 

belanja online dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana konsumen berniat 

mengunjungi situs dan melakukan transaksi online (Dias, 2012).  

  Motivasi berbelanja terdiri dari dua yaitu motivasi utilitarian dan motivasi 

hedonic, umumnya berfungsi secara serentak di dalam keputusan pembelian 

(Setiadi, 2003:95). 

 

 

1.  Utilitarian Shopping Motivation 

Utilitarian Shopping Motivation yaitu motivasi yang mendorong konsumen 

membeli produk karena manfaat fungsional dan karakteristik objektif dari produk 

tersebut dan disebut juga motif rasional. Usaha untuk menarik konsumen yang 

memiliki motivasi utilitarian yaitu perusahaan harus dapat menyediakan ragam 

kebutuhan sehari–hari berdasarkan manfaat produk tersebut secara lebih variatif, 

baik dari segi harga maupun pilihan ataupun kelengkapan produknya. 

2.  Hedonic Shopping Motivation 

Hedonic Shopping Motivation yaitu motivasi berbelanja untuk memenuhi 

kebutuhan kebutuhan yang bersifat psikologis seperti rasa puas, gengsi, emosi, dan 

perasaan subjektif lainnya. Kebutuhan ini seringkali muncul untuk memenuhi 

tuntutan sosial dan estetika dan disebut juga motif emosional. Usaha untuk menarik 

konsumen yang memilik hedonic shopping motivation, adalah perusahaan tidak 

hanya menyediakan ragam barang dan harga yang kompetitif namun juga harus 
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lebih memfokuskan pada faktor–faktor penunjang lainya seperti kenyamanan, 

pelayanan yang baik, serta pengadakan diskon penjualan. 

2.1.4 Motivasi Hedonic  

  Kebiasaan belanja sebagai wujud pemenuhan kebutuhan sudah mulai 

berganti arah. Perubahan kebiasaan yang sebelumnya digunakan sebagai wujud 

pemenuhan kebutuhan saat ini sudah menjadi sebuah kesenangan. Perubahan 

motivasi dari pemenuhan kebutuhan menjadi pemenuhan kesenangan menuntut 

terpenuhinya seluruh kesenangan yang terus berubah mengikuti beberapa aspek. 

Didalam pemenuhan kesenangan, seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor 

mulai dari lingkungan dimana turut andil mempengaruhi perlilaku untuk 

memotifasi berbelanja. Keadaan lingkungan yang turut mendukung kehidupan yang 

dinamis menuntut seorang konsumen untuk mengikuti segala tren yang ada 

disekitarnya. Keadaan ini semakin didukung dengan adanya interaksi antara 

konsumen yang memiliki interaksi kuat sehingga menuntut adanya persaingan 

untuk mengikuti tren kekinian. 

   Ada beberapa pendapat tentang pengertian motivasi hedonic, Utami 

(2010:49) menyatakan bahwa motivasi hedonic adalah motivasi berbelanja untuk 

menghilangkan kesepian, menghilangkan kebosanan, menganggap berbelanja 

sebagai olahraga, memburu penawaran terbaik, memenuhi fantasi, dan menekan 

depresi. Sedangkan menurut Setiadi ( 2003 : 95 ) berbelanja hedonic yaitu 

berbelanja karena adanya respon emosional, kesenangan pancaindra dan mimpi. 

Hal itu diperkuat oleh Kim (2006) bahwa hedonic shopping motivation identik 

dengan pemenuhan aspek non fungsional konsumen.  
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  Motivasi berbelanja hedonic dapat diartikan sebagai, motivasi berbelanja 

untuk kesenangan semata, menghilangkan stres dan mencari kepuasaan dengan 

membeli barang–barang yang tidak dibutuhkan atau bukan kebutuhan utama. Untuk 

motivasi hedonic ini biasanya lebih cenderung untuk memenehui kebutuhan 

skunder atau kebutuhan lain yang berhubungan dengan gaya hidup dan sosial.   

  Menurut Utami (2010:49), terdapat beberapa dimensi hedonic shopping 

motivation, yang terdiri yaitu: adventure shopping, social shopping, gratification 

shopping, idea shopping, role shopping, dan value shopping.  

  Adventure Shopping, adalah aktivitas belanja yang dapat membangkitkan 

gairah, merasakan bahwa belanja adalah suatu pengalaman, dan dengan berbelanja 

konsumen dapat merasakan bahwa mereka mimiliki dunia sendiri. Kim (2006) juga 

menambahkan bahwa dalam adventure shopping, konsumen ingin merasakan suatu 

pengalaman belanja pada lingkungan yang berbeda yang mampu menstimulasi 

perasaan mereka. Sebuah pengalaman berbelanja dapat digolongkan sebagai 

petualangan apabila terdapat unsur sensasi, stimulasi, kegembiraan, dan fantasi 

memasuki dunia yang lain dengan memegang dan melihat barang, mencium bau 

harum di toko, serta mendengarkan bunyi-bunyian musik di toko.  

  Social Shopping, yaitu tujuan utama konsumen berbelanja untuk 

bersosialisasi dengan teman dan keluarga. Bersosialisasi sambil berbelanja guna 

mempererat hubungan dengan yang lainnya disaat berbelanja, mampu membuka 

kesempatan bagi pebelanja untuk berkomunikasi dengan pihak diluar tempat 

tinggalnya, serta berinteraksi dengan orang lain yang memiliki kesamaan tujuan 

atau minat. 
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  Gratification Shopping, yaitu kegiatan belanja ditujukan untuk 

melepaskan ketegangan, meringankan suasana hati yang sedang sedih, dan 

menghilangkan energi negatif. Pengalaman belanja yang didapatkan oleh 

konsumen adalah sebuah cara untuk relaksasi, memperbaiki suasana hati yang 

sedih, atau bahkan hanya sekedar untuk menghibur diri. Motivasi gratification 

shopping berhubungan dengan diversi dan penghargaan pada diri. 

  Idea Shopping, yaitu aktivitas belanja merupakan sarana untuk menambah 

dan memperbaharui pengetahuan mereka tentang tren dan mode baru yang sedang 

berkembang, serta untuk melihat inovasi dan produk baru yang tersedia dipasaran.  

  Role Shopping, yaitu merefleksikan kesenangan yang didapat ketika 

berbelanja untuk orang lain, pengaruh dari aktivitas belanja pada perasaan dan 

suasana hati, serta kegembiraan yang dirasakan oleh pembelanja ketika menemukan 

sesuatu produk yang tepat untuk diberikan kepada orang lain. Sehingga konsumen 

ini merasakan perasaan positif yang mereka dapatkan dengan menemukan hadiah 

untuk seseorang. 

  Value Shopping, Value shopping yaitu aktivitas berbelanja ditujukan untuk 

meraih nilai yang lebih baik dengan cara mendapatkan harga yang lebih murah, 

mencari potongan harga, dan berburu produk atau jasa yang memiliki harga yang 

paling murah.   

2.1.5 Keputusan Pembelian  

Menurut Kotler (2002), keputusan pembelian adalah tindakan dari 

konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Dari berbagai faktor 

yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau 

jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga dan produk 
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sudah yang sudah dikenal oleh masyarakat sebelum konsumen memutuskan untuk 

membeli. Dapat diartikan, keputusan pembelian adalah suatu keputusan seseorang 

dimana dia memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan yang ada. 

Kotler (2002) menyebutkan ada lima tahap dalam proses pengambilan 

keputusan pembelian seperti terlihat pada Gambar 2.1 

  

Gambar 2.1 Proses Pengambilan Keputusan 

Model pengambilan keputusan yang tunjukkan oleh Kotler seperti pada Gambar 2.1 

merupakan runtutan anggapan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh 

konsumen pada saat sampai setelah melakukan pembelian. Meskipun model diatas 

berupa runtutan kejadian namun adakalanya kegiatan tersebut tidak terjadi secara 

teratur dan ada kemungkinan salah satu proses tersebut tidak dilakukan. Proses 

pengambilan keputusan pada dasarnya dimulai dengan pengenalan kebutuhan, 

adapun penjelasan mendetail dari tiap proses pada model pengambilan keputusan 

sebagai berikut: 

1. Pengenalan kebutuhan 

Ketika konsumen mulai mengenal kebutuhan akan barang atau jasa yang akan 

dibeli maka konsumen menyadari perbedaan antara keinginan dan kebutuhan 

primer yang sesungguhnya. Pergerakan untuk melakukan pembelian didasarkan 

atas pemenuhan kebutuhan, kebutuhan tersebut dapat digerakkan karena adanya 

stimulus dari dalam maupun dari luar diri konsumen tersebut. Ketika seorang 

konsumen telah memahami akan bagaimana mengatasi permasalahan 

memenuhi dorongan akan kebutuhan primer maka konsumen akan mendapat 

Pengenalan 
Kebutuhan

Pencarian 
Informasi

Evaluasi 
Alternatif

Keputusan 
Pembelian

Perilaku 
Setelah 

Pembelian
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dorongan lebih kesalah satu barang atau jasa yang lebih bertujuan untuk 

memuaskan dorongan konsumen tersebut. 

2. Pencarian informasi 

Dorongan akan pemenukan kebutuhan menuntut konsumen untuk lebih selektif 

untuk mencari informasi tentang kebutuhan yang dicari. Dorongan akan 

kebutuhan menentukan seberapa aktif seorang konsumen mencari informasi 

tentang kebutuhan tersebut. Kemudahan dalam mencari informasi, banyaknya 

informasi yang tersedia akan menjadi kepuasan yang didapatkan ketika mencari 

informasi. Kegiatan mencari informasi pada umumnya akan bertambah dan 

meningkat seiring dengan berubahnya kondisi dari keputusan untuk pemecahan 

masalah terbatas menuju pemecahan masalah yang maksimal.  

3. Evaluasi alternatif 

Ketika sesorang memutuskan akan membeli suatu barang dan jasa ada tahapan 

untuk mencari informasi sepeti dijelaskan sebelumnya. Penggalian informasi 

seringkali akan memberikan alternative lain yang menjadi competitor 

kebutuhan yang diharapkan. Dengan adanya alternative ini konsumen akan 

lebih selektif didalam memilih kebutuhan yang lebih menguntungkan dan 

cenderung lebih satu tingkat diatas kebutuhan yang dibuat. 

4. Keputusan pembelian 

Konsumen akan memutuskan apa yang akan dibeli saat sudah ditentukan 

alternative lain yang harus dipilih dan dievaluasi. Banyak parameter dan faktor 

yang menentukan apakah konsumen akan memilih suatu benda atau jasa 

tertentu. Informasi akan barang dan jasa alternative juga turut mendukung 

keputusan pembelian. Ada tujuh faktor utama yang menentukan ketika 
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seseorang menentukan keputusan dalam pembelian yakni: (1) Daya Tarik 

harga, (2) Daya tarik tempat, (3) Daya Tarik merek, (4) Daya tarik produk, (5) 

Pilihan produk alternative, (6) Kebiasaan dalam membeli dan (7) Pengaruh 

lingkungan sekitar. 

5. Perilaku setelah pembelian 

Konsumen akan menentukan keputusan pembelian untuk barang dan jasa untuk 

masa selanjutnya biasanya dipengaruhi oleh perilaku setelah pembelian atau 

informasi yang tersedia yang didapatkan konsumen lain tentang barang yang 

akan dibeli. Kecenderungan konsumen akan melakukan penolakan ketika 

didapati ada umpan balik negative terhadap barang yang dibeli ataupun akan 

dibeli, barang yang mendapatkan umpan balik negative seringkali ditempatkan 

pada pilihan terakhir ketika ada alternative lain. Sebaliknya ketika ada umpan 

balik positif baik dari aktifitas pembelian yang sudah dilakukan ataupun dari 

hasil umpan balik pembeli lain maka akan mengalami kecenderungan 

menempatkan pada pilihan pertama ketika melakukan pengambilan keputusan 

pembelian.  

2.1.6 Pembelian Tidak Terencana (Impulse buying)  

  Verplanken dan Herabadi mendefinisikan pembelian impulsif sebagai 

pembelian yang tidak rasional dan diasosiasikan sebagai pembelian yang dilakukan 

secara spontan dan tidak direncanakan, diikuti oleh adanya konflik fikiran dan 

dorongan emosional (Niza Paramita & Suhermin, 2015). Pembelian impulsif 

merupakan pembelian yang dilakukan secara tiba-tiba dan dilakukan segera tanpa 

tujuan pra belanja untuk membeli suatu produk tertentu terlebih dahulu atau untuk 

memenuhi kebutuhan pembelian produk yang sudah direncanakan sebelumnya. 
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Perilaku tersebut terjadi karena adanya dorongan untuk membeli secara spontan dan 

tanpa banyak pemikiran. Sehingga konsumen tidak memikirkan konsekuensi dari 

pembelian yang dilakukan, melainkan konsumen memikirkan konsekuensinya 

setelah terjadinya keputusan pembelian (pasca purchase). Pembelian impulsif 

memang sulit untuk dilawan, karena hal ini menimbulkan pengalaman yang 

menyenangkan ketika berbelanja (Niza Paramita & Suhermin, 2015).  

  Sedangkan menurut Rook dan Fisher pembelian impulsif adalah 

kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian secara spontan, tidak 

terefleksi, secara buru-buru dan didorong oleh aspek psikologi emosional terhadap 

suatu produk dan tergoda oleh persuasi dari pemasar (Hetharie, 2012). Berdasarkan 

beberapa penelitian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa impulse buying 

adalah sikap pembelian barang secara tiba–tiba, spontan, tanpa berfikir 

kegunaannya dan hal itu terjadi ketika berada dialam toko, karena adanya 

ketertarikan terhadap suatu produk atau adanya rangsangan– rangsangan pendorong 

yang ada didalam toko tersebut.  

Penelitian yang dilakukan Impulse buying dapat terjadi karena adanya 

pengaruh eksplotasi sebuah produk dan dapat juga dipengaruhi oleh karakteristik 

dari individu itu sendiri dan juga pendapatan atau simpanan yang dimiliki (Amiri 

et all, 2012). Lingkungan dan budaya juga turut andil didalam proses terjadinya 

impulse buying terutama ketika individu tersebut menyenangi produk tersebut atau 

bagian (material) didalam produk tersebut serta emosi positif yang juga cukup 

efektif untuk meningkatkan impulse buying. 

Ketika kemampuan membeli meningkat dan pendapatan bertambah maka 

impulse buying juga akan meningkat dan menjadi perilaku dominan didalam 
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konsumen. Mendurut penelitian yang dilakukan oleh (Amiri et all, 2012) Impulse 

buying dapat diklasifikasikan menjadi empat bagian yakni: 

1. Pure Impulse buying, murni pembelian tidak terencana dimana keinginan 

membeli barang terjadi ketika berada ditoko  

2. Reminder Impulse buying, konsumen memiliki keinginan untuk membeli 

pada waktu lampau dan baru membeli ketika berada ditoko yang menjual 

barang tersebut. 

3. Suggestion Impulse buying, konsumen melihat suatu produk dan tertarik 

untuk membeli tetapi tidak memiliki informasi sama sekali tentang produk 

yang akan dibeli. 

4. Planned Impulse Purchase, konsumen merencanakan untuk membeli sebuah 

produk dan ketika dia berada di toko sedang dilakukan diskon atau konsumen 

memiliki kupon diskon sehingga konsumen memutuskan untuk membeli. 

Impulse buying online biasanya terjadi karena adanya rangsangan yang 

datang dari website yang dikunjungi. Kim menyatakan bahwa proses pembelian 

secara impulsif, diawali dari product awareness, hasil modifikasi dari model 

pembelian tidak terencana, seperti ditunjukkan oleh Gambar 2.2. 

  

Gambar 2.2 Model Impulse Buyying Prosess 



20 
 

Proses impulse buying dalam berbelanja online diawali dengan browsing, 

browsing atau melihat isi website dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, 

semakin sering seseorang melakukan browsing di toko online maka akan menjadi 

pengelaman dan semakin tinggi menimbulkan sikap impulse buying dikemudian 

hari. Browsing dapat diartikan sebagai kegiatan membandingkan produk, baik 

harga, spesifikasi dan dengan browsing secara tidak langsung mengumpulkan 

informasi.  

Tahapan kedua adalah create desire, setelah melakukan browsing 

konsumen cenderung akan memiliki keinginan (desire) untuk membeli barang atau 

jasa. Kebebasan menentukan tujuan berbelanja akan berdampak pada sikap dan 

perilaku. Berbelanja di online shop konsumen dapat dengan bebas memilih barang 

yang diinginkan, menentukan metode pembayaran dan jasa pengiriman.  

Tahapan ketiga, purchase decision atau keputusan pembelian terjadi ketika 

konsumen sudah memiliki keinginan yang kuat untuk memiliki suatu barang. 

Menurut (Berman dan Evans, 2010), ada tiga faktor yang membuat konsumen 

akhirnya memutuskan untuk melakukan pembelian, yaitu: 

1.  Place of purchase, yang dievaluasi melalui store location, store layout, service, 

sales help, store image dan price. 

2.  Purchase terms mencakup harga dan metode pembayaran. 

3.  Availability mencakup stock on hand dan delivery. Tersedianya barang  yang 

diinginkan pada toko atau menunggu barang masuk kedalam stock on hand pada 

toko. 

Tahapan terakhir adalah post-purchase evaluation dimana setelah 

konsumen melakukan keputusan pembelian maka akan melakukan post-purchase 
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behavior, yang terbagi ke dalam dua kategori: pembelian lebih lanjut atau evaluasi 

ulang. Konsumen dalam tahap ini akan melakukan evaluasi pembelian. Apakah 

produk sesuai dengan yang dijanjikan, apakah produk sesuai dengan ekspestasi 

konsumen, dan apakah pelayanan toko sesuai ekspektasi konsumen. Jika pembelian 

mengarah kepada kepuasan konsumen, maka konsumen akan melakukan pembelian 

kembali (repurchase) terhadap barang atau jasa dan memberikan rekomendasi yang 

baik kepada teman. 

2.2 Tinjuan Penelitian Terdahulu  

  Dalam penelitian ini digunakan lima penelitian terdahulu sebagai acuan. 

Penelitian yang pertama (Alhasanah, 2014) menggunakan metode WebQual 4.0 dan 

variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah variabel kegunaan, kualitas 

informasi, dan kualitas interaksi layanan serta variabel keputusan pembelian online 

dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil temuan pada penelitian yaitu 

terdapat pengaruh yang benar atau meyakinkan antara variabel-variabel kualitas 

web yaitu kegunaan, kualitas informasi, dan kualitas interaksi layanan terhadap 

variabel keputusan pembelian online pada konsumen www.getscoop.com secara 

simultan. 

 Penelitian yang kedua (Furkonudin, Suryadi, & Darmanto, 2016) 

menggunakan metode WebQual dengan empat variabel yaitu: usability, kualitas 

informasi, services interaction dan overall dihitung secara persentase diagram. 

Untuk penghitungan keputusan pembelian menggunakan skala likert. Hasil 

penelitian dan analisa yang dilakukan terhadap tingkat kepuasan pelanggan website 

blibli.com menggunakan metode WebQual 4.0 dan perhitungan skala Likert 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kegunaan, 
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kualitas informasi, dan kualitas interaksi layanan terhadap variabel keputusan 

pembelian online secara simultan. Variabel kualitas interaksi layanan mempunyai 

pengaruh dominan terhadap variabel keputusan pembelian online. 

 Penelitian (Suhartini, 2011), menganalisa faktor – faktor yang 

mempengaruhi motif belanja secara online pada situs kaskus dimana terdapat 5 

variabel yang diteliti yaitu :  pengetahuan teknologi internet, kepercayaan 

konsumen, kualitas website, kualitas produk dan niat berbelanja. Analisis regresi 

linier berganda digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan pengetahuan teknologi internet, kepercayaan 

kosumen dan kualitas website mempengaruhi niat berbelanja secara online, 

sedangkan kualitas produk tidak mempengaruhi niat berbelanja online.  

Penelitian yang keempat (Materi, Dan, & Kuadrat, 2015) dengan 

menggunakan dua variabel yaitu variabel hedonic shopping motivation dan impulse 

buying process. Analisis statistik deskriptif dan regresi dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh variabel hedonic shopping motivation terhadap impulse buying process. 

Sebelum dilakukan regresi, pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner akan diuji 

validitas dan reliabilitasnya. Hasil temuan dari penelitian ini yaitu pengaruh 

hedonic shopping motivation terhadap impulse buying process pada toko online 

Zalora adalah nyata (signifikan). 

Penelitian yang kelima (Materi et al., 2015) menganalisa Hedonic shopping 

motivation yang terdiri dari variabel advanture shopping, gratification shopping, 

role shopping, value shopping, social shopping, idea shopping memiliki pengaruh 

terhadap impulse buying pada Berrybenka.com. Hipotesis diuji dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda dan hasil temuan pada penelitian ini 
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adalah Hedonic shopping motivation pada pelanggan Berrybenka.com termasuk 

dalam kategori baik dengan rata-rata skor total sebesar 78,14 % yang menunjukan 

bahwa variabel hedonic shopping motivation sudah baik di mata konsumen. 

Impulse buying pada pelanggan Berrybenka.com termasuk dalam kategori baik 

dimata konsumen. Pengaruh Parsial hedonic shopping motivation yaitu variabel 

idea shopping, relaxation dan role shopping berpengaruh secara signifikan terhadap 

impulse buying, sedangkan variabel adventure shopping, value shopping, dan social 

shopping tidak berpengaruh secara signifikan terhadap impulse buying. 

Penelitian yang dilakukan saat ini memiliki perbedaan dengan Lima 

penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode WebQual 4.0 dengan 

variabel kualitas website sebagai independent sedangkan variabel hedonic shopping 

motivation dan impulse buying sebagai variabel dependen dengan studi kasus pada 

web MatahariMall.com. Responden penelitian ini adalah orang–orang yang sudah 

pernah berbelanja di MatariMall.com. Teknik statistic yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah SEM dengan alat bantu uji SmartPLS 3.2.4. 

2.3 Kerangka Pikir dan Hipotesis  

Penelitian ini menggunakan WebQual sebagi variabel independent, 

sedangkan hedonic shopping motivation dan impulse buying sebagai variabel 

dependent. Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

Berdasarkan Gambar 2.3 dapat dilihat bahwa WebQual variabel Kegunaan, 

kualitas informasi, kualitas interaksi, dapat mempengaruhi hedonic shopping 

motivation dan impulse buying, sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Suhartini, 

2011) menemukan adanya pengaruh signifikan antara kualitas situs terhadap niat 

beli secara online. 
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Gambar 2.3 Kerangka pikir penelitian 

Motivasi hedonic banyak ditemukan dalam lingkungan online, mereka yang 

memiliki motivasi hedonic lebih tertarik untuk mengunjungi situs belanja yang 

dirancang dengan baik, yang mudah dalam navigasi dan visual (Zhou, 2007). Ketika 

teknologi e-commerce dirasa terlalu kompleks dan sulit untuk belajar maka 

kenikmatan akan menurun, namun berbeda jika situs dapat dengan mudah dan cepat 

untuk belajar dan digunakan, maka kenikmatan akan meningkat serta menimbulkan 

kesenangan dalam penggunaan sistem informasi (H. W. Kim & Gupta, 2009).  

Lohse dan Spiller (dalam Li, 2016) menunjukkan bahwa persepsi 

kemudahan penggunaan mempengaruhi kepercayaan pelanggan online dan 

beberapa fitur situs e-commerce, seperti mudah pencarian, interaktif dan navigasi 

terkait dengan perspektif motivasi fungsional dan motivasi hedonis. Motivasi 

hedonis lebih banyak berperan dalam proses pengambilan keputusan online karena 

mengandalkan pengalaman positif dalam berintaksi dengan situs.  

H1: Kualitas website berpengaruh signifikan terhadap Hedonic shopping 

motivation.  

Kualitas 

Website  

Hedonic Shopping 

Motivation  

Impulse Buying   
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Beberapa penelitian terkait menjelaskan persepsi kualitas informasi 

mempengaruhi keputusan seseorang sebelum melakukan belanja online (J. U. Kim, 

Kim, & Park, 2010). Kepuasan yang didapat ketika melakukan berbelanja online 

secara tidak langsung akan menimpulkan sikap impulse buying. Sikap impulse 

buying sendiri terjadi karena adanya rangsangan–rangsangan secara visual yang 

membuat seseorang tidak menyadari mengalami desakan untuk melakukan 

pembelian. (Wells, Parboteeah, & Valacich, 2011) berpendapat bahwa kemudahan 

dalam kegunaan dan kenikmatan yang didapat ketika mengakses situs adalah reaksi 

terhadap stimulus dirasakan, seperti adanya daya tarik visual dan informasi 

mendesak konsumen untuk membeli secara impulsif. Studi ini menemukan bahwa 

konsumen lebih cenderung merasa mendesak untuk membeli secara impulsif jika 

interaksi mereka dengan lingkungan belanja menyenangkan. (Wolfinbarger & 

Gilly, 2003) menyatakan bahwa kualitas website yang baik seperti desain yang 

menarik dan handal dapat mempengaruhi sikap pembelian konsumen. Menurut  

(Liu, Li, & Hu, 2013) ketersediaan produk dan kemudahan penggunaan website  

menjadi daya tarik visual dimana konsumen merasa lebih senang melakukan 

pembelian dan memiliki evaluasi positif untuk membuat pembelian yang tidak 

direncanakan, sehingga perasaan kuat menjadi mendesak untuk membeli secara 

impulsif. 

 H2: Kualitas Website berpengaruh signifikan terhadap Impulse buying  

Selain stimulus–stimulus atau rangsangan dari lingkungan mempengaruhi 

terjadinya pembelian impulse, faktor personal juga berpengaruh. Pembelian secara 

impulse biasanya terjadi karena pengalaman–pengalaman berbelanja terlebih 

dahulu, seseorang yang sering berbelanja hanya karena untuk mengisi waktu luang 
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(hedonis) memiliki kecendurungan bersikap impulse buying dalam membelanjakan 

uangnya. Menurut penelitian (Bhakat & Muruganantham, 2013) tentang review 

sikap impulse buying, menyatakan bahwa impulse merupakan hasil interaksi dari 

berbagai rangsangan internal, eksternal dan niat hedonic termasuk dalam salah satu 

faktor rangsangan eksternal. Menurut (Gültekin & Hacettepe, 2012) seseorang 

cenderung melakukan browsing untuk kesenangan akan menghabiskan banyak 

waktu untuk menjelajahi website, pengalaman positif yang didapat ketika browsing 

akan menciptakan niat secara hedonic dan menimbulkan pembelian impulse buying. 

(Materi et al., 2015)  juga menyatakan bahwa dimensi hedonic berpengaruh 

sifqnifikan terhadap impulse buying pada toko online.  

H3: Hedonic shopping motivation berpengaruh signifikan terhadap impulse buying.  

  Seseorang yang memiliki kecenderungan berbelanja karena niat hedonic, 

lebih sering menghabiskan banyak waktu menjelajahi sebuah website, dalam proses 

menjelajahi sebuah website seseorang akan mendapatkan pengalaman–pengalam 

baru dan dapat menilai bagus tidaknya sebuah website. Rangsangan–rangsangan 

yang didapat akan membuat seseorang melakukan pembelian secara tidak 

terencana.  

  Berdasarkan tinjuan penelitian terdahulu tentang Model berbasis S-O-R, 

kualitas website dirasakan mewakili  lingkungan toko virtual sedangkan  variabel 

seperti kenikmatan belanja dan browsing berfungsi sebagai mediator dalam model 

(Floh & Madlberger, 2013). Menutut (Opaloǧlu & Topaloglu, 2012) nilai hedonis 

adalah penentu niat konsumen untuk mencari dan membeli, dapat dikatakan bahwa 

niat dalam pencarian  memiliki dampak langsung pada niat pembelian. (Changa, 

Eckmanb, & Yanb, 2011) menyatakan bahwa desain toko online mendorong 
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konsumen untuk melakukan pencarian yang menyenangkan dan mendapat 

kenikmatan belanja untuk membuat lebih banyak pembelian. Kualitas website 

berpengaruh positif terhadap perilaku impulse buying (Cao, y., Ajjan, H. and Hong, 

2018). Respons emosional positif konsumen, karakteristik sosial berinteraksi 

dengan motivasi hedonis sebagai moderator dalam mempengaruhi emosi 

konsumen. Maka dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut. 

H4: Kualitas website mempengaruhi impulse buying melalui hedonic shopping 

motivation  


