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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan PenelitianTerdahulu. 

Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti dan 

perbandingan dalam teori dan hasil dari penelitian tersebut.  Adapun penelitian 

terdahulu adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1 Gafiki dan 

Retno 

Setyorini 

,2017 

Variabel Bebas : 

1. Kualitas Website 

• Usability (X1) 

• Information 

Quality (X2) 

• Service 

Interaction 

Quality (X3) 

 

Variabel Terikat : 

1. Keputusan 

Pembelian (Y) 

a. Jenis 

Penelitian 

kuantitatif 

dengan 

tingkat 

eksplanasi 

deskriptif 

dengan 

hubungan 

kausal 

b. Sampel 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

orang yang 

telah 

melakukan 

pembelian 

pada situs 

Bukalapak 

dengan 

jumlah 100 

orang 

c. Teknik 

pengumpul

an data 

menggunak

an 

Kuesioner 

kualitas 

website 

berpengaru

h secara 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian  
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No Peneliti Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

2. Erdini dan 

Susilo, 2015 

Variabel Bebas : 

1. Kualitas Website 

(X1) 

2. Promosi (X2) 

 

Variabel Terikat 

1. Sikap (Y1) 

2. Keputusan 

Penggunaan (Y2) 

a. Jenis 

Penelitian 

menggunak

an 

Penelitian 

kausalitas 

b. Sampel 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

responden 

yang telah 

mengakses  

situs 

USEETV.c

om dengan 

jumlah  

200 

responden. 

c. Teknik 

pengumpul

an data 

menggunak

an 

Kuesioner 

Kualitas 

Website 

dan 

Promosi 

berpengaru

h secara 

signifikan 

terhadap 

Sikap dan 

Keputusan 

Penggunaa

n. Kualitas 

website 

merupakan 

variabel 

yang 

paling kuat 

pengaruhn

ya terhadap 

sikap dan 

keputusan 

penggunaa

n website 

UseeTV.co

m. 

3 Tujiono dan 

Okta 

Karneli,2017 

Variabel Bebas 

1. Sales Promotion 

(X1) 

2. Service Quality 

(X2) 

 

Variabel Terikat 

1. Keputusan 

Pembelian (Y) 

a. Jenis 

Penelitian 

dengan 

deskriptif 

kuantitaif 

b. Sampel 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

konsumen 

KFC 

Metropolita

n City 

dengan 

jumlah  

100 

responden. 

c. Teknik 

Pengumpul

1. Variab

el sales 

promot

ion 

secara 

parsial 

berpen

garuh 

positif 

dan 

signifik

an 

terhada

p 

Keputu

san 

pembel

ian  
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No Peneliti Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

an data 

yang 

digunakan 

adalah 

dengan 

kuesioner 

atau 

angket. 

2. Variab

el 

service 

quality 

secara 

parsial 

berpen

garuh 

positif 

dan 

signifik

an 

terhada

p 

keputus

an 

pembel

ian  
 

 

3. Variab

el sales 

promot

ion dan 

service 

quality 

secara 

simulta

n 

berpen

garuh 

positif 

dan 

signifik

an 

terhada

p 

keputus

an 

pembel

ian. 
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No Peneliti Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

4. Sastika, 2016 Variabel Bebas 

1. Kualitas Website 

(X) 

 

Variabel Terikat 

1. Keputusan 

Pembelian (Y) 

a. Jenis 

penelitian 

dengan 

menggunak

an 

penelitian 

deskriptif 

verifikatif 

b. Sampel 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

responden 

yang 

menjadi 

pengguna 

situs 

Traveloka.c

om di kota 

Bandung 

dengan 

jumlah 

sampel 100 

responden. 

c. Teknik 

Pengumpul

an data 

yang 

digunakan 

adalah 

dengan 

kuesioner 

dan studi 

pustaka. 

Variabel 

website 

quality 

berpengaru

h 

signifikan 

terhadap 

variabel 

keputusan 

pembelian 

5. Agustina, 

2016 

Variabel Bebas 

1. Kualitas Website 

• Keguanaan 

(Usability) 

(X1) 

• Kualitas 

Informasi 

(Information 

Quality) (X2) 

• Kualitas 

a. Jenis 

Penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

Kuantitaif 

b. Sampel 

dalam 

peneltian 

ini adalah 

Terdapat 

hubungan 

yang 

positif 

terhadap 

layanan 

yang telah 

diberikan 

website 

lazada.co.i
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No Peneliti Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Interaksi 

(Service 

Interction) (X3) 

 

Variabel Terikat 

1. Kepuasan 

Pelanggan (Y) 

pelanggan 

Lazada 

yang 

menggunak

an fasilitas 

website 

lazada.co.i

d dan 

sudah 

pernah 

melakukan 

pemesanan 

pada 

Mahasiswa 

Kampus 

Nusa 

Mandiri 

Jatiwaringi

n dengan 

Jumlah  

sampel 

sebanyak 

34 

responden. 

c. Teknik 

Pengumpul

an data 

yang 

digunakan 

adalah 

dengan 

Observasi, 

wawancara, 

kuesioner 

dan studi 

pustaka. 

d tehadap 

variable 

kegunaan 

(usability), 

variable 

kualitas 

informasi, 

variable 

kualitas 

interaksi, 

dan 

variable 

kepuasan 

pelanggan.  

 

6 Istanti, 2017 Variabel Bebas 

1. Harga (X1) 

2. Kepercayaan (X2) 

3. Kemudahan 

Berbelanja (X3) 

4. E-Promotion (X4) 

 

Variabel Terikat 

a. Jenis 

penelitian 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

deskriptif 

1. Terdap

at 

pengar

uh 

positif 

harga 

terhada

p 
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No Peneliti Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1. Keputusan 

Pembelian (Y) 

kuantitatif 

b. Sampel 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

orang yang 

pernah 

berbelanja 

online di 

Kota 

Surabaya 

dengan 

jumlah 

sampel 100 

responden. 

c. Teknik 

Pengumpul

an data 

yang 

digunakan 

adalah 

dengan 

kuesioner. 

 

keputus

an 

pembel

ian 

belanja 

online, 

2. Terdap

at 

pengar

uh 

positif 

keperca

yaan 

terhada

p 

keputus

an 

pembel

ian 

belanja 

online 

3. Terdap

at 

pengar

uh 

positif 

kemud

ahan 

berbela

nja 

terhada

p 

keputus

an 

pembel

ian 

belanja 

online 

4. terdapa

t 

pengar

uh 

positif 

E-
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No Peneliti Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

promos

i 

terhada

p 

keputus

an 

pembel

ian 

belanja 

online 

7 Setyarko, 

2016 

Variabel Bebas : 

1. Persepsi Harga 

(X1) 

2. Promosi (X2) 

3. Kualitas Layanan 

(X3) 

4. Kemudahan 

Transaksi (X4) 

 

Variabel Terikat 

1. Keputusan 

Pembelian (Y) 

1. Jenis 

penelitian 

yang 

digunakakn 

adalah 

deskriptif 

kuantitatif  

2. Sampel 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

responden 

yang 

pernah 

melakukan 

pembelian 

produk 

secara 

online 

dengan 

jumlah 

sampel 

sebanyak 

100 

responden. 

3. Teknik 

pengumpul

an data 

yang 

digunakan 

adalah 

dengan 

kuesioner 

online 

4. Perseps

i harga 

konsu

men 

tidak 

berpen

garuh 

terhada

p 

keputus

an 

pembel

ian 

5. Promos

i, 

kualitas 

layanan 

dan 

kemud

ahan 

penggu

naan 

berpen

garuh 

signifik

an 

terhada

p 

keputus

an 

pembel

ian 

produk 

online. 
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No Peneliti Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

dengan 

bantuang 

google 

form 

 

Kemud

ahan 

penggu

naan 

merupa

kan 

variabe

l paling 

domina

n yang 

mempe

ngaruhi 

keputus

an 

pembel

ian 

secara 

online. 

8 Sholihat 

(2018) 

Variabel Bebas 

1. Promosi Penjualan 

2. Kualitas Layanan 

 

Variabel Terikat 

1. Keputusan 

Pembelian 

a. Jenis 

penelitian 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

Kuantitatif 

eksplanatif 

b. Sampel 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

konsumen 

atau 

pelanggan 

yang 

datang ke 

Krema kafe 

dengan 

jumlah 

sampel 96 

responden. 

c. Teknik 

pengumpul

an data 

yang 

digunakan 

Promosi 

penjualan 

dan 

kualitas 

layanan 

memiliki 

dampak 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

di Krema 

Koffie, 

bahkan 

secara 

parsial atau 

secara 

bersamaan. 
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No Peneliti Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

adalah 

dengan 

kuesioner 

9 Imam dan 

Rodhiyah, 

2016 

Variabel Bebas 

1) Kualitas Layanan 

(X1) 

2) Promosi (X2) 

 

 

Variabel Terikat 

1) Keputusan 

Pembelian (Y) 

a. Jenis 

penelitian 

ini adalah 

kuantitaitf 

eksplanatif 

b. Sampel 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

konsumen  

yang 

pernah 

melakukan 

pembelian 

di E-

commerce 

Tokopedia.

com di 

Kota 

Semarang. 

c.  Teknik 

pengumpul

an data 

yang 

digunakan 

adalah 

dengan 

kuesioner 

Kualitas 

layanan 

dan 

promosi 

dalam 

penelitian 

ini 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

variabel 

keputusan 

pembelian 

secara 

parsial 

maupun 

simultan. 
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B. Theory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Chen dan Chang (2003) 

 Gambar 2.1 Konseptual proses Keputusan Pembelian Online 

 Ketawetawaraks dan Wang (2011) menjelaskan bahwa perbedaan yang 

mencolok dari proses keputusan pembelian klasik dengan online adalah pada 

lingkungan belanja dan komunikasi pemasaran. Menurut model keputusan 

pembelian tradisional, pada umumnya proses diawali dengan kesadaran 

konsumen akan kebutuhan dan keinginan, selanjutnya konsumen akan mencari 

informasi, kemudian mengevaluasi alternatif, baru memutuskan untuk membeli 

dan akhirnya pada perilaku pasca pembelian. Sedangkan dalam keputusan 

pembelian online  yang pertama kali dilihat konsumen adalah melihat iklan 

banner atau promosi online. Iklan tersebut dapat menarik perhatian dan 

merangsang produk-produk tertentu untuk menarik perhatian mereka.Sebelum 

mereka memutuskan untuk membeli, konsumen akan mencari informasi 

sebanyak mungkin, hal ini yang menjadi pembeda dari proses keputusan 

pembelian klasik, sebab dalam pembelian online konsumen tidak dihadapkan 

pada produk secara nyata sehingga harus mencari informasi sebanyak-
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banyaknya dan sedetail mungkin. Proses pencarian informasi bisa melalui e-

commerce, ulasan, katalog online, atau mesin pencari.  

 Ketika  konsumen memiliki informasi yang cukup, mereka akan 

membandingkan pilihan-pilihan produk atau jasa, kemudian memilih toko 

online mana yang cocok. Setelah tahapan itu selesai maka konsumen akan 

memutuskan untuk memilih toko online. Pada tahap pembelian unsur website 

dan layanan pembayaran yang dapat menentukan. Hal ini mendukung perilaku 

konsumen ketika belanja online yaitu tahap pra-pembelian, sebab membantu 

konsumen membandingkan pilihan yang berbeda. Kepuasan pra pembelian 

adalah salah satu sikap yang dilakukan oleh konsumen pada saat akan 

melakukan pembelian dengan menggali berbagai sumber informasi tentang 

produk/jasa di media online untuk menghindari ketidak pastian (Pekka et al, 

2011). Penyebab konsumen melakukan tahap pra-pembelian karena dalam 

belanja online terdapat bermacam-macam produk, jasa penjualan dan kualitas 

informasi. Sehingga tahap ini menjadi titik paling penting untuk membantu 

konsumen memutuskan produk apa yang harus mereka pilih, atau penjual 

seperti seperti apa yang mereka harus beli (Ketawetawaraks dan Wang, 2011).  

 Jika konsumen telah melakukan pencarian secara itensif dan memastikan 

bahwa suatu produk/jasa tersebut benar maka konsumen akan merasa 

terpuaskan dan memutuskan untuk membeli. Jika konsumen tidak menemukan 

ketidakpastian terhadap suatu produk maka konsumen akan beralih melakukan 

pembelian terhadap produk/jasa yang lain atau dapat dikatakan konsumen 

melakukan pembatalan (Pekka et al, 2011).   Setelah itu tahap pasca pembelian, 

pada tahap ini konsumen akan menilai tentang pembelian yang dirasakan, 

apabila dirasa tidak aman maka konsumen tidak akan mengulangi dan jika puas 

akan melakukan pembelian ulang. Biasanya pada pasca pembelian online ini 

untuk mengantisipasi konsumen kabur e-commerce menyediakan layanan 

garansi berupa pengembalian produk. 

 Chen dan Chang (2003) menjelaskan proses keputusan pembelian 

melibatkan tiga komponen yaitu yang pertama, “Interaktivitas”, yaitu faktor-

faktor apa saja yang terkait dengan akses masuk kedalam situs belanja online 
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seperti koneksi internet, desain situs web, penampilan, dan kapasitas sistem. 

Komponen Interaktivitas ini ibarat gambaran fisik jika dalam toko ritel. 

Komponen kedua, “transaksi”, berisi faktor-faktor yang secara langsung 

mempengaruhi keputusan pembelian seseorang, seperti harga, kenyamanan, 

dan keamanan. Komponen ketiga “pemenuhan”, mencangkup faktor-faktor 

seperti pengiriman , garansi pengembalian dan retur barang, serat layanan 

pasca pembelian. 

 Proses pengambilan Keputusan pembelian online masih menggunakan dasar 

pada keputusan pembelian klasik namun memiliki perbedaan pada bagian 

pencarian informasi (karimi, 2010). Didalam sistem pembelian secara online 

hampir sepenuhnya konsumen terdorong melakukan pembelian karena faktor 

informasi. Semakin banyak informasi yang mereka dapatkan semakin yakin 

mereka mempercayai produk atau jasa yang di jual secara online . 

 

C. Kajian Pustaka  

1.  E-commerce 

E-commerce merupakan situs perdagangan yang berbasis World 

Wide Web (Web) dan aplikasi seluler dengan menggunakan internet sebagai 

media interaksi berupa pertukaran barang atau jasa baik antara dua buah 

institusi (B-to-B), antar institusi dan konsumen langsung (B-to-C), 

perdagangan antar konsumen (C-to-C), maupun perdagangan melalui 

perangkat mobile atau M-commerce (Laudon dan Traver, 2014).  

E-commerce adalah kegiatan perdagangan atau transaksi bisnis 

secara online dengan menggunakan media internet dan perangkat online 

lainnya (Istanti, 2017). Tujuan perusahaan menggunakan sistem e-

commerce adalah perusahaan dapat meningkatkan keuntungan dengan cara 

yang lebih efektif dan efisien. E-commerce membuat jual beli memasuki 

dimensi baru dalam memasarkan produknya ke konsumen, perusahaan 

membuat konsep baru berbasis (C-to-C) e-commerce yaitu tempat 

bertemunya penjual dan pembeli melalui situs jual beli online atau media 

online. Penggunaan e-commerce sangat bermanfaat bagi perusahaan antara 
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lain; media pemasaran dan jaringan pemasaran menjadi semakin luas, 

meningkatkan keuntungan perusahaan, meminimalkan biaya sewa tempat 

atau iklan. 

a. Proses Kerja E-commerce 

 Wirdasari (2009) menjelaskan proses kerja e-commerce dalam 

bertransaksi dimulai dengan adanya penawaran suatu produk yang 

ditawarkan oleh e-commerce melalui situs yang disediakan. Pertama, e-

customer dan e-merchant bertemu dalam dunia maya melalui Server 

yang disewa dari Internet Server Provider (ISP) oleh e-merchant,   

 Kedua, konsumen yang tertarik untuk membeli produk yang 

ditawarkan melalui website yang disediakan oleh e-merchant. Kemudian 

e-customer  akan melakukan pemilihan terhadap barang yang ditawarkan. 

E-customer yang hendak berbelanja pada cybermall memilih (mendaftar) 

terlebih dahulu barang-barang yang akan dibelinya dengan menggunakan 

“shopping cart”.  

 Ketiga , e-customer  melakukan transaksi pembelian. Pada transaksi 

cybermall, e-customer  mengisi form transaksi yang telah disediakan 

untuk melakukan pembayaran. Form ini biasanya berisi identitas pembeli 

dan nomor kartu kredit. Untuk menghindari terjadinya penyalah gunaan 

isi form oleh orang lain, maka penyelenggara cybermall mengusahakan 

keamanan transaksi pada suatu tingkat sekuritas tertentu. Pembayaran e-

commerce dapat dilakukan dengan model ATM, pembayaran langsung 

antara dua pihak yang bertransaksi tanpa perantara, dengan perantara 

pihak ketiga (melalui kasir supermarket yang terintegrasi dengan e-

transaction), dengan e-wallet, dengan melaui bank. 

 Keempat, proses kerja e-commerce adalah pengantaran barang yang 

sudah dibeli ke alamat e-customer  . Biasanya e-commerce bekerjasama 

dengan kurir ekspedisi yang biasanya tersedia didalam e-commerce 

tersebut. 
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b. Faktor pendorong E-commerce 

Laudon dan Traver (2014) menjelaskan bahwa faktor yang 

menentukan keberlangsungan E-commerce ditentukan oleh ; 

1) Teknologi pembentuk E-commerce (Internet, Web, dan Platform 

mobile) . 

2) Perusahaan tradisional yang melakuakan penjualan online cenderung 

mengalami kelesuan pasar, dan akan kalah dengan perusahaan yang 

menerapkan sistem campuran (offline dan online). 

3) Regulasi tentang E-commerce akan lebih dipermudah dibandingkan 

dengan retail offline. 

 

2. Keputusan Pembelian Online 

 Keputusan pembelian merupakan proses pengambilan keputusan 

yang rumit sering melibatkan beberapa keputusan. Suatu keputusan 

(decision) melibatkan pilihan di antara dua atau lebih alternatif tindakan 

atau perilaku. Keputusan selalu mensyarkatkan pilihan di antara beberapa 

perilaku yang berbeda (Setiadi, 2010).  

 Kotler dan Amstrong (2012) menjelaskan bahwa keputusan 

pembelian merupakan tindakan atau perilaku seseorang dalam melakukan 

keputusan untuk memilih suatu produk baik dari sisi jenis maupun kuantitas 

produk itu sendiri. 

Schiffman dan Kanuk (2008) menyatakan bahwa keputusan 

pembelian adalah pemilihan opsi dari dua atau lebih alternatif pilihan 

keputusan pembelian, sehingga dapat dikatakan konsumen dapat membuat 

keputusan jika tersedia beberapa alternatif pilihan. 

Widayanto dan Sri (2015) menjelaskan bahwa keputusan pembelian 

online adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh konsumen ketika 

memutuskan untuk belanja secara online. Keputusan pembelian online 

menerapkan proses yang dinamis dimana pembeli online dan pemasar 

memainkan peran penting dalam membentuk proses pembelian keputusan 
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melalui media internet. Kedua karakteristik ini dinamakan perilaku 

pembelian online (Karimi et al, 2010) . 

 Proses pengambilan keputusan secara online sangat berbeda dengan 

keputusan pembelian klasik, karena proses keputusan pembelian secara 

online memiliki karakteristik diluar batas keputusan pembelian secara klasik 

dengan memasukkan sub proses formal dan informal didalamnya, tidak 

terstruktur serta sangat dinamis karena didalamnya melibatkan lingkungan 

internet dan fitur digital (Poel dan Buckinx, 2005). Proses Pengambilan 

keputusan secara online memerlukan proses yang dinamis dan konstruktif di 

mana pengambil keputusan mungkin melewati atau mengulangi langkah 

yang berbeda. Karena itu mereka mengikuti jalur pengambilan keputusan 

yang berbeda. Kemungkinan memiliki proses dinamis yang memungkinkan 

bergerak di antara tahapan yang berbeda, dan melewatkan beberapa proses 

(Karimi, 2013). 

 Proses pengambilan keputusan pembelian online melibatkan 

pemasar internet dan konsumen online yang  dimulai dari proses 

interaktivitas antara pembeli dengan pemasar online kemudian proses 

transaksi hingga proses pemenuhan (Chen dan Chang, 2003)  . Seseorang 

memutuskan untuk membeli secara online  adalah ketika pembeli 

melakukan transaksi (Pekka et al, 2011). 

 

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keputusan Pembelian Online 

 Ada banyak faktor mengapa orang memilih berbelanja secara online. 

Keputusan pembelian online terjadi karena dipengaruhi oleh empat faktor 

yaitu; kenyamanan, informasi, produk dan layanan yang tersedia dan 

efisiensi biaya dan waktu (Ketawetawaraks dan wang, 2011). 

1) Kenyamanan 

  Belanja secara online dapat dirasakan sangat nyaman 

dibandingkan dengan belanja di toko tradisional karena belanja 

secara online kita dapat berbelanja kapan saja konsumen inginkan. Di 

dalam belanja online tidak ada keterikatan waktu, mau kapanpun bisa 
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digunakan untuk bertransaksi sebab toko online  terbuka 24 jam 

dalam 7 hari selama seminggu.  

  Belanja online juga menjadi alasan konsumen untuk 

menghindari komunikasi secara langsung dengan penjual atau sales, 

sebab biasanya sales suka menekan mereka untuk segera membeli 

produk yang ditawarkan. Belanja online juga dinilai sangat efektif 

dalam menghindari keramain atau antrian belanja. 

2) Informasi 

 Internet telah membuat data informasi lebih kompleks 

dibandingkan ketika konsumen berbelanja secara tradisional. Ketika 

berbelanja online konsumen jarang diberikan kesempatan untuk 

menyentuh produk secara langsung kecuali kalau mereka 

memutuskan untuk membeli produknya. Maka dari itu dalam 

berbelanja online  dibutuhkan informasi produk yang detail serta 

gambaran yang meyakinkan agar konsumen mendapatkan informasi 

yang lebih jika dibandingkan dengan membeli di toko offline.  

 Selain mendapatkan informasi dari website, konsumen juga 

mendapatkan keuntungan informasi dari ulasan produk oleh 

pelanggan yang sudah membeli. Mereka dapat membaca ulasan 

sebelum membuat keputusan. 

3)   Produk dan Layanan Tersedia 

 E-commerce sebagai toko online telah membuat transaksi lebih 

mudah daripada toko ritel biasa. Mereka menawarkan beragam 

produk serta layanan seperti supermarket. Di e-commerce konsumen 

dapat menemukan semua jenis produk yang mungkin hanya tersedia 

secara online dari seluruh dunia. Selain itu, belanja online kadang-

kadang menawarkan rencana yang baik dalam metode pembayaran 

dan pilihan bagi pelanggan. Pelanggan dapat memutuskan tanggal 

dan jumlah pelunasan sesuai dengan preferensi dan kenyamanan 

mereka. 
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4) Efesiensi Biaya dan Waktu 

 Pada saat Belanja online konsumen sering ditawarkan sebuah 

produk yang sama di toko ritel, namun ketika konsumen belanja di e-

commerce  harga produk tersebut jauh lebih rendah dibanding di 

toko ritel biasa. Selain itu, belanja online juga menawarkan kepada 

konsumen akan kemudahan dalam berbelanja yaitu kapan saja dan 

dimana saja, sehingga membuat hidup konsumen lebih mudah dan 

tidak harus terjebak didalam lalu lintas, mencari tempat parkir dan 

menunggu antrian kasir. Sehingga dengan berbelanja online 

diharapkan konsumen dapat mengurangi biaya psikologis. 

 

C. Proses Pengambilan Keputusan Pembelian secara Online 

 Dalam pengambilan keputusan secara online  konsumen akan 

melewati tiga tahapan proses yaitu Interaktivitas, Transaksi, dan 

Pemenuhan (Chen dan Chang, 2003).  

1) Interaktivitas 

Pengalaman belanja online dimulai dengan masalah 

interaktivitas antara pembeli online dan pemasar internet.  Masalah 

interaktivitas yang paling sering menjadi masalah adalah koneksi 

internet, desain situs web, kemampuan manuver, dan waktu loading 

situs. Pada tahap ini perlu diperhatikan oleh pengembang situs karena 

konsumen akan merasa frustasi jika harus menunggu waktu yang 

lama agar mendapatkan respon dari sitem dan mengalami kesulitan 

dalam bermanuver untuk masuk kedalam situs , pada akhirnya 

konsumen akan mengulangi proses dari awal .terdapat tiga komponen 

yang terlibat dalam interaktivitas yaitu kualitas koneksi konsumen, 

kualitas koneksi ISP, dan kualitas koneksi pengembang situs.   

Situs web yang dirancang dengan baik akan memberikan 

manuver yang baik serta dapat menyediakan kapasitas yang memadai 

untuk mencegah sistem ketika kelebihan beban. 
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2) Transaksi 

 Setelah melewati proses interaktivitas konsumen online akan 

dihadapkan pada proses transaksi. Dalam proses transaksi terdapat 

lima faktor secara umum yang harus diperhatikan oleh pemasar, 

yaitu; nilai, kenyamanan, jaminan, evaluasi, dan hiburan. Masing-

masing dari setiap faktor tersebut memiliki faktor-faktor yang saling 

terkait.  

 Faktor nilai terdiri dari faktor harga dan kualitas. Faktor 

kenyamanan terdiri dari lokasi, waktu, dan variasi. Faktor jaminan 

ditentukan oleh privasi, keamanan, dan kebijakan pembelian. Faktor 

evaluasi meliputi informasi produk dan kemampuan konsumen untuk 

menilai, lalu faktor hiburan dihadapakan pada faktor-faktor yang 

menyenangkan dan mendapatkan hal baru saat berbelanja. 

3) Pemenuhan 

 Pada proses pemenuhan konsumen lebih dihadapkan pada 

permasalah mengenai jadwal dan pilihan pengiriman, proses 

pengiriman, biaya pengiriman dan penanganan, layanan garansi, 

kebijakan pengembalian dan pertukaran barang. Serta ketersediaan 

dan kualitas layanan teknis. 

 Proses pemenuhan termasuk kedalam proses pasca pembelian. 

Jika konsumen tidak mendapatkan proses pemenuhan yang baik 

dalam suatu pembelian online, maka konsumen tidak akan 

melakukan pembelian ulang. Artinya jika konsumen online tidak 

mendapatkan kepuasan dalam proses ini maka konsumen akan 

memberikan nilai buruk dan enggan untuk mengulangi pembelian. 

Namun jika merasa terpuaskan terhadap pembelian tersebut maka 

konsumen akan mengulangi proses pembelian tersebut. 

 

3. Kualitas Website  

Barnes dan Vidgen (2002)  mengungkapkan bahwa WebQual adalah 

metode untuk menilai kualitas situs web. Metode ini telah dikembangkan 
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secara interaktif melalui aplikasi di berbagai domain, termasuk toko buku 

internet dan situs lelang internet. 

Erdini dan Wilhelmus (2015) dalam penelitiannya menjelaskan 

bahwa WebQual adalah salah satu metode atau teknik pengukuran kualitas 

website berdasarkan persepsi pengguna akhir. Metode ini merupakan 

pengembangan dari ServQual yang banyak digunakan sebelumnya pada 

pengukuran kualitas jasa. 

Furkonudin et al (2016) mengemukakan Webqual adalah suatu 

pengukuran untuk mengukur kualitas dari sebuah website berdasarkan 

instrumen-instrumen penelitian yang dapat dikategorikan ke dalam empat 

variable yaitu : usability, kualitas informasi, services interaction dan 

overall. 

Barnes dan Vidgen (2002) mengemukakan bahwa terdapat beberapa 

versi dari model WebQual dimana setiap versi digunakan dalam penelitian 

yang berbeda yang disesuaikan dengan populasi dan kebutuhan penelitian 

yaitu sebagai berikut :  

a. WebQual 1.0 , terdiri atas 4 dimensi yaitu usefullness, easy of use, 

entertainment, dan interaction. WebQual versi pertama ini kuat dalam 

dimensi kualitas informasi, tetapi lemah dalam service interaction. 

b. WebQual 2.0 , terbagi dalam 3 area yang berbeda yaitu quality of 

website, quality of information, dan quality of service interaction. Pada 

webqual 2.0 dikembangkan aspek interaksi dengan mengadopsi 

kualitas pelayanan.  

c. WebQual 3.0 diuji mengidentifikasi 3 dimensi atas kualitas website e-

commerce yaitu usability, information quality, dan quality of service 

interaction.  

d. WebQual 4.0 diperoleh dari pengembangan WebQual versi 1 sampai 3 

dan juga disesuaikan dan dikembangkan dari ServQual. WebQual 4.0 

terdiri dari 3 dimensi yaitu usability, information quality, dan 

interaction service. 

 



39 

 

 

 

a. Dimensi Kualitas Website 

 Barnes dan Vidgen (2002) membagi Kualitas WebQual 4.0  memiliki   

tiga dimensi yaitu;  

1) Kualitas informasi  

Kualitas Informasi adalah kualitas website terkait dengan jumlah , 

akurasi dan bentuk informasi tentang produk dan jasa yang 

ditawarkan pada sebuah situs website. 

2) Kualitas interaksi layanan 

Kualitas interaksi layanan adalah mutu dari keterlibatan pengguna 

situs web ketika mereka  mempelajari situs web lebih dalam, 

sehingga timbul rasa percaya dan empati. 

3) Kualitas usabilitas 

Kualitas usabilitas adalah kualitas kemudahan dan kecepatan dalam 

pengoperasian suatu aplikasi atau web dengan tampilan desain yang 

disampaikan pengguna. 

 

4. Promosi Penjualan 

 Setiadi (2010) menjelaskan bahwa promosi penjualan merupakan 

upaya pemasaran yang bersifat media dan nonmedia untuk merangsang 

coba-coba dari konsumen, meningkatkan permintaan dari konsumen, 

meningkatkan permintaan dari konsumen atau untuk memperbaiki kualitas 

produk. 

Kotler dan Keller (2012) mengungkapkan bahwa promosi penjualan 

adalah kunci utama dalam kampanye pemasaran yang terdiri dari kumpulan 

alat-alat insentif, yang sebagian besar berjangka pendek, yang dirancang 

untuk merangsang pembelian produk atau jasa tertentu dengan lebih cepat 

dan lebih besar oleh konsumen atau pedagang. 

Natalia dan Mumuh (2014) mengungkapkan bahwa promosi penjualan 

merupakan strategi komunikasi pemasaran yang menawarkan insentif atau 

nilai lebih kepada konsumen guna untuk menarik perhatian dan membuat 

rasa ingin tahu konsumen kepada produk yang ditawarkan perusahaan. 
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Dengan kemenarikan yang di tunjukkan oleh promosi penjualan diharapkan 

mampu mempengaruhi  konsumen untuk melakukan pembelian. 

Setyarko (2016) menjelaskan bahwa promosi adalah usaha yang 

dilakukan oleh perusahaan agar produk dapat dikenal oleh masyarakat dan 

dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan tersebut. Promosi penjualan merupakan semua kegiatan 

pemasaran yang mencoba merangsang terjadinya aksi pembelian suatu 

produk yang cepat atau terjadinya pembelian dalam waktu singkat. 

Perusahaan menggunakan alat-alat promosi penjualan untuk menciptakan 

tanggapan yang lebih kuat dan cepat (Reza, 2016). Promosi penjualan dapat 

digunakan untuk menarik perhatian dan biasanya memberikan informasi 

yang dapat mengarahkan konsumen agar melakukan transaksi pembelian. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa promosi penjualan adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan dengan periode terbatas (jangka pendek) yang 

tujuannya untuk merangsang tindakan segera dalam pembelian dengan 

tujuan untuk menarik perhatian konsumen terhadap suatu produk atau jasa. 

a. Peran Promosi Penjualan 

Setiadi (2010) menjelaskan bahwa promosi penjualan memiliki 

peran untuk memperkenalkan produk baru, dan juga membangun merek 

dengan penguatan iklan dan citra perusahaan. Selain itu promosi 

penjualan dapat mendorong konsumen dengan segera untuk melakukan 

pembelian. Secara umum terdapat tiga tujuan dari promosi penjualan, 

yaitu : 

1) Merangsang permintaan oleh pengguna industri atau konsumen 

rumah tangga. 

2) Memperbaiki kinerja pemasaran dari penjual kembali. 

3) Sebagai suplemen periklanan, penjualan tatap muka, hubungan 

masyarakat, dan pemasaran langsung. 

Promosi penjualan memiliki maksud dan tujuan dalam 

menciptakan atau meningkatkan kesadaran (awareness) produk atau 

merek, meningkatkan preferensi merek pada target pasar, meningkatkan 
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penjualan dan market share, mendorong pembelian ulang merek yang 

sama, memperkenalkan produk baru, dan menarik pelanggan baru 

(Setyarko, 2016). 

 

b. Manfaat Promosi Penjualan 

Santini et al (2015) menjelaskan bahwa manfaat promosi penjualan 

dapat diamati dari nilai utilitarian dan nilai hedonik yang didapatkan 

konsumen ketika berbelanja. Kemanfaatan secara utilitarian konsumen 

akan mempertimbangkan manfaat secara fungsional atau kegunaannya 

seperti manfaat Penghematan, Kualitas Produk, dan Kenyamanan dalam 

berbelanja. Sedangkan manfaat secara hedonik konsumen lebih 

mempertimbangkan dari kemanfaatan yang pernah didapatkan 

sebelumnya atau berdasarkan pengalaman seperti Entertaiment, Value 

Expresion, dan Exploration. 

1) Manfaat Promosi Penjualan secara Utilitarian 

a) Saving ( Penghematan) 

Promosi penjualan dapat memberikan persepsi penghematan uang 

dengan menurunkan harga satuan produk yang dipromosikan, 

dengan menawarkan lebih banyak produk yang sama secara 

gratis, atau dengan memberikan pengembalian uang atau rabat 

pada pembelian berikutnya dari produk yang sama atau lainnya. 

Baik ukuran pengurangan harga dan penyimpangan dari harga 

referensi dapat menciptakan persepsi penghematan moneter dan 

dapat mengurangi rasa sakit membayar. 

b) Product Quality 

Dengan mengurangi harga produk, atau dengan menawarkan 

ukuran paket yang lebih kecil, promosi penjualan dapat 

melonggarkan pembatasan anggaran dan memungkinkan 

konsumen untuk meningkatkan ke produk yang lebih baik. 

Seperti manfaat tabungan, manfaat kualitas bermuara pada 
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peningkatan nilai uang, tetapi tidak seperti yang pertama, 

biasanya melibatkan pengeluaran lebih banyak uang.  

c) Convenience 

Promosi penjualan dapat meningkatkan efisiensi belanja dengan 

mengurangi biaya pencarian. Hal tersebut dilakukan dengan 

membantu konsumen menemukan produk yang mereka inginkan 

atau dengan mengingatkan mereka tentang produk yang harus 

mereka beli. Efek yang ditawarkan promosi penjualan ini akan 

membuat konsumen merasa bahagia ketika berbelanja suatu 

produk.  

2) Manfaat Promosi Penjualan secara Hedonik 

a) Value Expression 

Beberapa konsumen menanggapi promosi penjualan untuk 

memenuhi nilai pribadi atau moral seperti menjadi "pembeli yang 

bertanggung jawab".  Manfaat nilai ekspresi dapat dikaitkan 

dengan nilai “moralitas”.  Jenis nilai pelanggan ini mencakup 

kepuasan yang diperoleh dari memenuhi tugas seseorang. 

Konsumen lain menanggapi promosi penjualan untuk 

mengekspresikan dan meningkatkan rasa percaya diri mereka 

sebagai pembeli pintar, dan mendapatkan pengakuan sosial atau 

afiliasi.  

b) Exploration 

Karena promosi penjualan terus berubah, dan karena mereka 

menarik perhatian konsumen, mereka dapat memenuhi kebutuhan 

intrinsik untuk eksplorasi, variasi, dan informasi. Manfaat 

eksplorasi telah didokumentasikan dalam konteks pencarian 

berbagai macam belanja dan perilaku eksplorasi. 

c) Entertainment 

Banyak promosi penjualan seperti undian, kontes, dan hadiah 

gratis secara intrinsik menyenangkan untuk ditonton dan untuk 
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berpartisipasi. Manfaat hiburan mencakup baik “permainan” aktif 

dan nilai-nilai “estetika” yang aktif . 

 

c. Alat Promosi Penjualan 

Kotler dan Keller (2012) menjelaskan bahwa alat promosi 

penjualan untuk konsumen terbagi menjadi tiga belas, yaitu: 

1) Sampel, yaitu penawaran dengan jumlah bebas berupa produk atau 

jasa yang dikirimkan dari pintu ke pintu, dikirim melalui pos, 

diambil di toko, dilampirkan ke produk lain, atau ditampilkan dalam 

iklan. 

2) Kupon, Sertifikat yang memberi hak kepada pembawa untuk 

penghematan yang tertera pada saat pembelian produk tertentu, 

biasanya dilayangkan lewat E-mail, diapit dalam produk lain atau di 

lampirkan atau disisipkan pada iklan majalah dan surat kabar. 

3) Jaminan Refund (Rebates), Pemberian pengurangan harga setelah 

pembelian. Konsumen mengirimkan “bukti pembelian” yang 

ditentukan oleh pabrik dengan mengembalikan sebagian dari harga 

pembelian 

4) Diskon, Penawaran kepada konsumen dengan cara pemotongan 

harga dari harga normal suatu produk, ditandai pada label atau 

paket. Paket harga rendah adalah paket tunggal yang dijual dengan 

harga diskon. 

5) Premi (hadiah) , Barang dagangan ditawarkan dengan biaya yang 

relatif rendah atau gratis sebagai insentif untuk membeli produk 

tertentu. 

6) Frequency Program, Program yang menyediakan hadiah terkait 

dengan frekuensi dan intensitas dalam membeli produk atau 

layanan. 

7) Bonus Packs (kontes, undian, permainan), Tawaran kesempatan 

untuk memenangkan uang tunai, perjalanan, atau barang dagangan 

sebagai hasil dari membeli sesuatu. 
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8) Penghargaan Patronase, Nilai dalam bentuk uang tunai atau dalam 

bentuk lain yang proporsional dengan perlindungan tertentu baik 

dari vendor atau kelompok vendor. 

9) Uji coba, Mengundang calon pembeli untuk mencoba produk tanpa 

biaya dengan harapan bahwa mereka akan membeli. 

10) Garansi Produk , Merupakan janji eksplisit atau implisit oleh 

penjual bahwa produk tersebut akan berkinerja sebagaimana 

ditentukan atau penjual akan memperbaikinya atau mengembalikan 

uang pelanggan selama jangka waktu tertentu. 

11) Promosi Terikat, Dua atau lebih merek atau perusahaan bekerja 

sama mengeluarkan kupon, pengembalian uang, dan kontes untuk 

meningkatkan daya tarik 

12) Promosi Silang, Menggunakan satu merek untuk mengiklankan 

merek lain yang tidak bersaing. 

13) Point-of-Purchase (POP)-Display dan demonstrasi, Menampilkan 

suatu demonstrasi produk pada saat penjualan. 

 

D. Model Empiris 

1. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pikir dalam penelitian digunakan sebagai acuan peneliti untuk 

mempermudah dalam penelitian agar memiliki arah dan sesuai dengan 

tujuan. Deskripsi teori dan penelitian terdahulu merupakan landasan utama 

untuk menyusun kerangka berfikir yang pada akhirnya digunakan dalam 

merumuskan hipotesis (widayat, 2004). Dalam penelitian ini indikator 

Keputusan Pembelian yang digunakan adalah Sedikit Pertimbangan dalam 

membeli (Muhammad dan Ismi, 2015), Cepat memutuskan, Kemantapan 

dalam memutuskan, Yakin dalam memutuskan membeli (Saputro dan 

Imroatul, 2016). Barnes dan Vidgen (2002) mengungkapkan bahwa Kualitas 

website memiliki  indikator yaitu usability (Mudah dipelajari, Interaksi situs 

jelas, Mudah dinavigasikan, Mudah digunakan, Tampilan menarik, 

Mendukung   daya saing) information quality (informasi akurat, informasi 
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dapat dipercaya, informasi tepat waktu, informasi relevan, informasi mudah 

dimengerti, informasi sangat detail) Service Interaction quality (Reputasi 

baik, Keamanan bertransaksi, Barang yang dikirimkan sesuai dengan yang 

dijanjikan, Kemudahan berkomunikasi dengan perusahaan). Sedangkan 

indikator promosi penjualan adalah Frekuensi Promosi, Waktu Promosi, 

Kualitas Promosi, Ketepatan Promosi (Diansyah dan Rahmat,2017). 

 Maka dapat digambarkan kerangka pikir dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Hubungan Variabel Kualitas Website dan Promosi 

Penjualan Terhadap Keputusan Pembelian 

 

2. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang kebenarannya masih 

harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan 

pustaka (Martono,  2010). Dari model kerangka pemikiran tersebut, maka 

untuk penelitian ini diajukan hipotesis tentang Pengaruh kualitas website 

dan promosi penjualan terhadap keputusan pembelian di Lazada Indonesia 

yaitu: 

a. Hubungan Kualitas Website Terhadap Keputusan Pembelian 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gafiki dan Retno (2017) 

bahwa kualitas website secara keseluruhan berada pada kategori baik 

dengan persentase 75,5% dan keputusan pembelian berada pada kategori 

baik dengan persentase 80,3%. Secara simultan variabel kualitas website 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, Secara parsial 

Kualitas Website  

(X1) 

Promosi 

Penjualan  (X2) 

Keputusan 

Pembelian Online 

(Y) 

H1 

H2 

H3 
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sub variabel usability berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian sebesar 30,8%, dan diikuti service interaction quality sebesar 

27,6% Sedangkan sub variabel information quality sebesar 18,5% tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian pada situs 

Bukalapak. Erdini dan Wilhelmus (2015) mengungkapkan kualitas 

website memiliki pengaruh positif terhadap keputusan penggunaan. Hal 

ini menunjukkan dengan kualitas website yang baik dapat 

mempengaruhi keputusan penggunaan website portal (UseeTV.com). 

 Dalam penelitian Sastika (2016) disebutkan bahwa kualitas website 

berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian, dimana 

variabel kualitas website dapat menjelaskan variabel keputusan 

pembelian sebesar 40,5%, sedangkan (100 - 40,5)% = 59,5 % dijelaskan 

variabel-variabel yang lain. Pada penelitian Agustina (2016) 

menunujukkan bahwa pengukuran kualitas layanan dengan 

menggunakan metode webqual pada situs  Lazada Indonesia 

menunjukkan terdapat hubungan yang positif terhadap layanan yang 

telah diberikan website lazada.co.id tehadap variabel kegunaan 

(usability), variable kualitas informasi, variabel kualitas interaksi.  

Seiring dengan berkembang pesatnya teknologi terutama internet pola 

perilaku konsumsi masyarakat mengami perubahan, saat ini konsumen 

Indonesia lebih sering berbelanja online dibandingkan dengan 

berbelanja langsung ke toko. Dengan adanya website E-commerce dalam 

dunia bisnis, pola perilaku tersebut perlahan akan mengalami 

pergeseran. Dahulu ketika ingin membeli sebuah produk, konsumen 

harus berjalan terlebih dahulu menuju toko untuk mendapatkan produk 

bahkan apabila jarak tempuhnya cukup jauh konsumen akan rela 

mengeluarkan biaya transporatsi untuk menuju toko.  

Dengan adanya  e-commerce  konsumen banyak mendapatkan 

manfaat diantaranya adalah konsumen tidak perlu lagi keluar rumah 

cukup dengan genggaman tangan produk dapat dibeli, e-commerce juga 

memberikan askes informasi produk  lebih cepat di peroleh dan sangat 
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efisien. Hanya dengan sekali sentuh dapat mengakses ratusan bahkan 

jutaan produk dapat ditemukan dan dibeli. Selain itu e-commerce juga 

menawarkan  sistem yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.  

Agar manfaat e-commerce tersebut dapat dinikmati oleh konsumen, 

maka vendor seperti Lazada Indonesia harus selalu memperhatikan 

kualitas suatu website. Website yang berkualitas adalah website yang 

mudah digunakan, akses masuk mudah, informasi produk lengkap, 

akurat dan mudah dimengerti,  Pilihan produk lengkap, tampilan website 

atraktif, serta tentunya melindungi keamanan identitas konsumen. Jika 

website mengalami problem terkait fasilitas dan akses masuk maka 

konsumen akan meninggalkan website. Oleh sebab itu, dapat 

disimpulkan bahwa semakin berkualitas webiste e-commerce maka 

konsumen semakin cepat pula dalam memutuskan berbelanja online. 

Berdasarkan penelitian terdahulu dan  asumsi diatas mengenai hubungan 

kualitas website  terhadap keputusan pembelian di situs Lazada 

Indonesia maka  dugaan sementara penulis adalah :  

H1     : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas  

website terhadap keputusan pembelian, sehingga Semakin 

baik kualitas website maka semakin cepat keputusan 

pembelian konsumen di situs Lazada Indonesia 

 

b. Hubungan Promosi Penjualan Terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyarko (2016)  

menyatakan bahwa Promosi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian produk online. Dalam melakukan 

pembelian produk secara online, baik secara langsung maupun tidak 

langsung konsumen dipengaruhi oleh adanya promosi . Hal tersebut 

juga dibuktikan oleh Istanti (2017) bahwa terdapat pengaruh positif e-

promosi terhadap keputusan pembelian belanja online. Penelitian 

Chakrabortty (2013) juga menyebutkan bahwa promosi penjualan dan 
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posisi iklan suatu produk atau layanan kuat di benak konsumen akan 

memberikan  dampak yang positif terhadap keputusan pembelian. 

Penelitian Sholihat (2018) menyebutkan terdapat pengaruh promosi 

penjualan (X1) secara parsial terhadap keputusan pembelian (Y) di 

Krema Koffie. Secara parsial hasil uji promosi penjualan (X1), 

diperoleh nilai t hitung sebesar 7,075 dengan tingkat signifikan 0,000. 

Dengan menggunakan batas signifikan 0,05, nilai signifikan tersebut 

lebih kecil dari taraf 5%, maka terbukti terdapat pengaruh promosi 

penjualan secara parsial terhadap keputusan pembelian di Krema 

Koffie. 

 Penelitian Imam dan Rodhiyah (2016) menunjukkan hasil yang positif 

bahwa  promosi penjualan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Hal ini dibuktikan oleh nilai t hitung sebesar 3,957 lebih besar dari t 

tabel (1,985) dan nilai koefisien regresi Promosi sebesar 0,192, hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin baik penilaian terhadap Promosi maka 

semakin baik pula Keputusan Pembelian pada konsumen. Hasil uji 

tersebut terdapat pengaruh yang signifikan antara Promosi terhadap 

Keputusan Pembelian pada E-commerce Tokopedia di Kota Semarang.  

 Rata-rata pengguna situs Lazada Indonesia adalah konsumen yang 

telah menguasai cara mengakses internet. Konsumen juga ditunjang 

oleh  perangkat yang memadai seperti ponsel smartphone atau PC.  Di 

Indonesia masayarakat yang mahir dalam mengakses internet serta 

memiliki intensitas penggunaan smartphone dan PC yang paling tinggi 

menurut situs APJI adalah kelompok remaja usia 18-24 tahun dan 

Orang Dewasa usia 25 – 34 Tahun.  Kelompok remaja usia 18-24 tahun 

akan memiliki daya tarik berbelanja yang tinggi  ketika Lazada 

mengadakan promosi seperti diskon, flash sales,pembagian voucher 

belanja dan gratis ongkir, sebab promosi penjualan ini  menawarkan 

insentif yang tinggi di banding berbelanja di toko online lain bahkan 

jika dibandingkan promo di toko fisik sekalipun, dan biasanya waktu 

Pelaksanaan promosi  sangat terbatas, jumlah barang yang ditawarkan 
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terbatas serta  barang yang ditawarkan adalah barang eksklusif  

sehingga hal tersebut akan lebih mendorong mereka untuk cepat 

memutuskan melakukan pembelian. Hal tersebut juga di latar belakangi 

oleh status sosial yang umumnya pada usia tersebut banyak yang masih 

pelajar dan belum banyak yang memiliki pekerjaan sendiri, dan rata rata 

belum memiliki pendapatan tetap. Dengan adanya promosi maka akan 

memberikan solusi bagi mereka untuk berbelanja produk di situs 

Lazada Indonesia karena dapat meringanankan dalam membeli suatu 

produk. 

 Berbeda lagi terhadap kelompok orang dewasa usia 25-34 tahun 

,Karena pada kelompok ini adalah kelompok produktif dan sudah 

memiliki pekerjaan serta memiliki penghasilan sehingga dengan adanya 

promosi penjualan di situs Lazada dengan menawarkan insentif yang 

tinggi maka hal tersebut akan dapat menghemat biaya belanja mereka, 

sehingga dapat merangsang kelompok ini untuk cepat melakukan 

pembelian di Lazada. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa semakin 

menarik promosi penjualan yang dilakukan e-commerce maka semakin 

cepat pula konsumen dalam memutuskan untuk berbelanja online. 

Berdasarkan penelitian terdahulu dan asumsi diatas mengenai hubungan 

promosi penjualan terhadap keputusan pembelian di situs Lazada 

Indonesia maka  dugaan sementara penulis adalah  : 

 H2 :  Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara promosi  

  penjualan terhadap keputusan pembelian, sehingga Semakin  

  menarik promosi penjualan maka semakin  cepat keputusan  

  pembelian konsumen di situs Lazada Indonesia 

 

c. Hubungan Promosi Penjualan dan Kualitas Website terhadap 

Keputusan Pembelian 

 Penelitian yang dilakukan oleh Imam dan Rodhiyah (2016) Kualitas 

layanan dan promosi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan 

terhadap keputusan pembelian, sehingga semakin baik dan efektif 
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kualitas layanan dan promosi, maka keputusan pembelian akan 

meningkat. Dalam penelitian Erdini dan Wilhelmus (2015) menjukkan 

bahwa Kualitas Website dan Promosi berpengaruh secara simultan 

terhadap  Keputusan Pembelian secara online.  

 Dengan adanya promosi penjualan yang memberikan penawaran yang 

menarik serta di tunjuang kualitas website yang baik maka situs Lazada 

akan dapat meningkatkan jumlah kunjungan . Selain itu situs dapat 

menjadi fasilitator yang mudah bagi konsumen untuk  berbelanja online.  

Dampak yang dapat dirasakan adalah kemudahan dalam mengakses situs 

serta promosi memberikan kemenarikan terhadap konsumen sehingga 

konsumen dapat semakin cepat dalam memutuskan pembelian di situs 

Lazada Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu serta dugaan 

sementara dari penulis, maka dapat ditentukan hipotesis : 

H3 :Terdapat pengaruh secara simultan antara kualitas website  

dan promosi penjualan terhadap keputusan pembelian  

sehingga,Semakin baik Kualitas Website dan menarik Promosi 

Penjualan maka semakin cepat keputusan pembelian konsumen 

di situs Lazada Indonesia 

 


