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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu akan dijadikan sebagai bahan acuan dalam 

menyelesaikan penelitian. Beberapa penelitian yang telah dilakukan membahas 

tentang kepercayaan konsumen, kualitas situs web, persepsi risiko serta 

keputusan pembelian. Berdasarkan jurnal tentang penelitian terdahulu Tabel 

2.1 menyajikan ringkasan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti  Zulfa dan Hidayati (2018) 

Tema Penelitian  Analisis pengaruh persepsi risiko, kualitas situs web, dan 

kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian 

konsumen e-commerce shopee di kota Semarang 

Variabel  Variabel Independen :  

a. Persepsi risiko (X1) 

b. Kualitas situs web (X2) 

c. Kepercayaan konsumen (X3) 

Variabel Dependen : Keputusan pembelian(Y) 

Metode 

Penelitian 
Regresi Linear Berganda 

Hasil Penelitian  a. Persepsi risiko (X1) berpengaruh negatif tetapi tidak 

signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). 

b. kualitas situs web (X2) berpengaruh positif dan 

signfikan terhadap keputusan pembelian(Y). 

c. Kepercayaan konsumen (X3) berpengaruh positif dan 

signfikan terhadap keputusan pembelian (Y). 

Peneliti  Ashari dan Widayanto (2011) 

Tema Penelitian  Pengaruh kepercayaan dan risiko terhadap keputusan 

pembelian melalui sikap pengguna pada situs belanja 

online Lazada.com 

Variabel  Variabel Independen :  

a. kepercayaan (X1)  

b. risiko (X2)  

Variabel Dependen : keputusan pembelian(Y) 

Metode Analisa regresi linear berganda 
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Penelitian 

Hasil Penelitian  a. Hasil uji pengaruh langsung pada model penelitian ini 

menunjukkan hasil variabel kepercayaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian  

b. Hasil uji pengaruh langsung pada model menunjukkan 

variabel risiko berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian  

Peneliti  Lucky Lhaura Van FC , Lisnawita (2017) 

Tema Penelitian  pengaruh persepsi resiko dan kualitas e-commerce 

terhadap keputusan konsumen membeli fashion online 

Variabel  Variabel Independen :  

a. Persepsi resiko (X1) 

b. kualitas e-commerce (X2) 

Variabel Dependen: keputusan membeli (Y) 

Metode 

Penelitian 

Pengujian Regresi Linear Berganda 

Hasil Penelitian  a. Semakin rendah resiko yaitu mulai dari level sangat 

beresiko sampai sangat aman yang dipersepsikan oleh 

konsumen, maka semakin tinggi tingkat keputusan 

konsumen untuk membeli fashion secara online.  

b. Semakin bagus pelayanan elektronik yang disediakan 

para pengelola situs belanja fashion online, maka 

semakin tinggi tingkat keputusan konsumen untuk 

membeli fashion secara online.  

c. Rendahnya persepsi resiko dan tingginya kualitas 

pelayanan elektronik secara bersamaan akan mampu 

meningkatkan keputusan konsumen untuk membeli 

fashion secara online. 

Peneliti Yusnidar (2014) 

Tema penelitian Pengaruh kepercayaan dan persepsi resiko terhadap minat 

beli dan keputusan pembelian produk fashion secara 

online di kota Pekanbaru 

Variabel Variabel independen: 

a. Kepercayaan 

b. Persepsi resiko 

Variabel dependen: 

a. Minat beli 

b. Keputusan pembelian 

Metode 

penelitian  

Uji Structural Equation Modelling (SEM). 

Hasil penelitian a. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat 

kepercayaan memberikan pengaruh tidak signifikan 

terhadap resiko. 

b. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat 

kepercayaan memberikan pengaruh signifikan 

terhadap minat beli. 
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c. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat 

kepercayaan memberikan pengaruh tidak signifikan 

terhadap pengambilan keputusan. 

d. Hasil pengujian menunjukkan bahwa resiko yang 

dipersepsikan konsumen memberikan pengaruh tidak 

signifikan terhadap minat beli. 

e. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat resiko 

yang dipersepsikan konsumen memberikan pengaruh 

tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. 

f. Hasil pengujian menunjukkan bahwa minat beli 

konsumen memberikan pengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

 

Pada tabel 2.1 menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan antara 

penelitian terdahulu. Adapun persamaan dan perbedaan yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan Zulva, Hidayati terdapat persamaan pada variabel 

persepsi risiko, kualitas situs web, dan kepercayaan konsumen sebagai 

variabel independen dan variabel keputusan pembelian sebagai variabel 

dependen. Selain itu juga terdapat persamaan pada metode analisis yang 

menggunakan metode regresi linier berganda. Sedangkan perbedaan  

penilaian terdapat pada objek penelitian yaitu pada konsumen Shopee di 

kota Semarang. 

2. Penelitian yang dilakukan Ashari, Widayanto terdapat persamaan pada 

variabel kepercayaan dan risiko sebagai variabel independen dan variabel 

keputusan pembelian sebagai variabel dependen. Selain itu persamaan 

terdapat pada metode penelitian menggunakan metode regresi linier 

berganda. Sedangkan perbedaan penelitian yaitu tidak terdapat variabel 

kualitas situs web sebagai variabel independen. 

3. Penelitian Lucky Lhaura Van FC, Lisnawita terdapat persamaan pada 

variabel pada variabel persepsi risiko dan kualitas e-commerce sebagai 

variabel independen dan variabel keputusan pembelian sebagai variabel 

dependen. Selain itu persamaan terdapat pada metode penelitian 

menggunakan metode regresi linier berganda. Sedangkan perbedaan 

mendasar antara kedua penelitian terletak pada objek penelitian pada 

fashion online. 
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4. Penelitian Yusnidar terdapat persamaan pada variabel kepercayaan dan 

persepsi risiko sebagai variabel independen dan variabel keputusan 

pembelian sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaan terletak pada 

metode penelitian menggunakan uji Structural Equation Modelling (SEM). 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Perilaku Pembelian 

Kotler (2008) menyatakan bahwa perilaku membeli merupakan kebiasaan 

individu baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam 

mendapatkan serta menggunakan barang dan jasa. Perilaku pembelian 

merupakan proses atau aktivitas ketika seseorang melakukan pencarian, 

pemilihan, pembelian, pemakaian, dan pengevaluasian suatu produk atau jasa 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen akan 

menentukan proses pengambilan keputusan dalam pembelian mereka. Proses 

pengambilan keputusan tersebut merupakan sebuah pendekatan penyelesaian 

masalah yang terdiri atas lima tahap. 

Tahapan dalam proses kegiatan suatu pembelian sebagai berikut:  

a. Pengenalan kebutuhan, merupakan proses pengambilan keputusan dimulai 

ketika pembeli mengenal suatu masalah atau kebutuhan. Proses pembelian 

dimulai saat pembeli mengenali masalah atau kebutuhan, yang dipicu oleh 

rangsangan internal atau eksternal.  

b. Pencarian informasi 

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk 

mencari informasi yang lebih banyak. Pencarian informasi yang dilakukan 

oleh konsumen ini yaitu pada level pertama, dalam situasi pencarian 
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informasi yang lebih ringan atau dinamakan penguatan. Pada level kedua, 

konsumen mungkin masuk ke dalam tahap pencarian informasi secara aktif. 

Sumber informasi konsumen digolongkan ke dalam empat kelompok 

sebagai berikut: 

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

2) Sumber komersial: iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan. 

3) Sumber umum: media massa, organisasi penentu peringkat konsumen. 

4) Sumber pengalaman: penanganan, pengkajian, dan  pemakaian produk 

atau jasa.  

c. Evaluasi alternatif. 

Setelah konsumen mengumpulkan informasi sebuah merek, konsumen 

akan melakukan evaluasi alternatif terhadap beberapa produk merek yang 

menghasilkan produk yang sama.  Dalam tahap ini konsumen memiliki 

sikap beragam dalam memandang atribut yang relevan dan penting menurut 

manfaat yang mereka cari. Kumpulan keyakinan atas merek tertentu 

membentuk, yang disaring melalui dampak persepsi selektif, distorsi selektif 

dan ingatan selektif. 

d. Keputusan pembelian. 

Keputusan pembelian konsumen menurut Kotler (2003) dipengaruhi oleh 

dua faktor yaitu: 

1) Sikap orang lain yaitu sejauh mana sikap orang lain mengurangi 

alternatif yang disukai seseorang akan bergantung pada dua hal. Pertama, 

intensitas sikap negatif orang lain terhadap alternatif yang disukai calon 
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konsumen. Kedua, motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang 

lain. 

2) faktor situasi yang tidak terantisipasi yang dapat mengurangi niat 

pembelian konsumen. Keputusan konsumen yaitu untuk menunda atau 

menghindari keputusan pembelian yang sangat dipengaruhi oleh risiko 

yang dipikirkan. 

e. Perilaku Pasca Pembelian, Para pemasar harus memantau kepuasan pasca 

pembelian, tindakan pasca pembelian dan pemakaian produk pasca 

pembelian, yang tujuan utamanya adalah agar konsumen melakukan 

pembelian ulang, ataupun memberikan rekomendasii kepada orang lain. 

2. Keputusan pembelian 

Keputusan adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan (Setiadi, 

Elly dan Kolip, 2011). Dapat diartikan bahwa dalam membuat keputusan harus 

ada sebuah alternatif, jika konsumen tidak memiliki alternatif maka tidak dapat 

dikategorikan dalam pengambilan keputusan. Adapun keputusan pembelian 

menurut Kotler dan Armstrong (2008) merupakan tahap proses keputusan 

dimana konsumen secara aktual melakukan pembelian produk. Sedangkan 

menurut Machfoedz (2005) mengemukakan keputusan pembelian adalah suatu 

proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan 

kepentingan-kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang 

dianggap paling menguntungkan. Sehingga keputusan pembelian adalah suatu 

ketentuan untuk mengidentifikasi semua pilihan yang mungkin untuk 

memecahkan persoalan dan menilai pilihan-pilihan secara sistematis dan 
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objektif untuk menentukan keuntungan dan kerugian dari suatu barang atau 

jasa. 

Adapun indikator dari keputusan pembelian menurut Kotler (2007), yaitu: 

a. Kebiasaan dalam membeli produk, merupakan suatu pengulangan secara 

terus menerus dalam melakukan pembelian produk yang berulang. 

b. Kemantapan dalam membeli produk 

Setelah memilih beberapa alternatif, konsumen pastinya akan menetapkan 

salah satu diantaranya untuk dapat dibeli. Salah satu yang dirasakan oleh 

konsumen itu sendiri yaitu mantap dalam melakukan pembelian produk 

tersebut. 

c. Yakin pada suatu produk 

Pada saat melakukan pembelian, konsumen memilih salah satu dari 

alternatif. Pilihan yang ada didasarkan pada mutu, kualitas dan faktor lain 

yang menjadikan konsumen yakin untuk membeli produk yang dibutuhkan.  

3. Kepercayaan Konsumen 

Menurut Mujiyana (2013) menyatakan bahwa kepercayaan merupakan 

salah satu faktor penting seseorang dalam menentukan keputusan pembelian 

secara online. Dalam teori perilaku konsumen, kepercayaan terhadap suatu 

produk termasuk bagian dari pengetahuan konsumen yang menjadi 

pertimbangan konsumen dalam proses pengambilan keputusan. Kepercayaan 

konsumen adalah penilaian hubungan seseorang dengan orang lain yang akan 

melakukan transaksi tertentu menurut harapan orang kepercayaannya dalam 

suatu lingkungan yang penuh ketidakpastian (Ba dan Pavlou, 2002). 
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Menurut C. Mowen dan Minor (2002), kepercayaan merupakan 

pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen mengenai suatu objek, atribut dan 

manfaatnya. Objek dapat berupa produk, orang, perusahaan atau segala sesuatu 

yang adanya seseorang memiliki kepercayaan. Atribut adalah karakteristik atau 

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

a. Atribut intrinsik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat 

aktual suatu produk,  

b. Ekstrinsik adalah segala sesuatu yang diperoleh dari segala aspek eksternal 

produk, seperti nama merek, kemasan atau label. Manfaat adalah hasil 

positif yang diberikan atribut kepada konsumen. 

Menurut Mayer, Davis, dan Schoorman (1995), kepercayaan dapat 

dibentuk melalui 3 dimensi sebagai berikut: 

a. Kemampuan (Ability), Kemampuan mengacu pada kompetensi dan 

karakteristik penjual. Dalam hal ini, bagaimana penjual mampu 

menyediakan, melayani, sampai mengamankan transaksi dari gangguan 

pihak lain. Artinya bahwa konsumen memperoleh jaminan kepuasan dan 

keamanan dari penjual dalam melakukan transaksi. 

b. Kebaikan hati (Benevolence), Kebaikan hati merupakan kemauan penjual 

dalam memberikan kepuasan yang saling menguntungkan antara dirinya 

dengan konsumen. Profit yang diperoleh penjual dapat dimaksimumkan. 

Penjual bukan semata-mata mengejar keuntungan yang maksimal, 

melainkan juga memiliki perhatian yang besar dalam mewujudkan kepuasan 

konsumen. 
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c. Integritas (Integrity), Integritas berkaitan dengan bagaimana perilaku atau 

kebiasaan penjual dalam menjalankan bisnisnya. Informasi yang diberikan 

kepada konsumen apakah benar sesuai dengan fakta atau tidak. Kualitas 

produk yang dijual apakah dapat dipercaya atau tidak. 

Menurut McKnight, Choudhury, & Kacmar (2002) indikator kepercayaan 

adalah:  

a. Kejujuran dalam mengelola situs jual beli online.  

b. Kompetensi, yaitu situs dapat bersaing dan dapat diandalkan. 

c. Informasi yang diberikan dapat dipercaya. 

4. Kualitas Situs Web 

Website Quality merupakan salah satu metode atau teknik pengukuran 

kualitas website berdasarkan persepsi pengguna akhir. Menurut Sørum, 

Andersen, dan Torkil (2013), kualitas website berkaitan dengan informasi dan 

layanan online, desain dan fitur teknis yang harus dijalani konsumen selama 

interaksi online menggunakan website. Kualitas website dapat dilihat sebagai 

atribut dari sebuah website yang berkontribusi terhadap kegunaannya kepada 

konsumen (Gregg dan Walczak, 2010). Secara umum kualitas website dapat 

dilihat dari sudut pandang konsumen apakah dapat memenuhi harapan 

konsumen. 

Sarwono dan Prihartono (2012) menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan 

terhadap e-commerce tergantung dari tiga kualitas utama yaitu kualitas 

informasi, kualitas sistem dan kualitas pelayanan. Kualitas sistem tergantung 

pada kebutuhan pengguna, didefinisikan sebagai sistem analisis dan 
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pengembangan. Beberapa faktor penting dalam kepuasan pembelian pengguna 

dengan website diantaranya adalah tampilan, kesediaan teknis, penanganan 

keterlambatan, navigasi, keamanan, dan privasi. 

Menurut Bressolles, Durrieu, dan Giraud (2007) website quality dapat 

diukur menggunakan net-Qual. Adapun beberapa dimensi yang dapat 

mengukur kualitas website: 

a. Information, merupakan ketetapan dan kejelasan informasi pada online shop 

dikarenakan tidak terdapat kontak fisik antara penjual dan pembeli. 

b. Ease of use, merupakan kemudahan dalam menggunakan akses-akses yang 

sudah disediakan oleh pihak toko online. 

c. Fulfillment/reability, merupakan pemenuhan janji untuk memberikan 

produk yang dipesan (sesuai kuantitas, harga, deskriptif), layanan yang 

diinginkan, dan menepati tanggal pengiriman. 

d. Site Design, merupakan desain dari sebuah website yang meliputi grafis, 

warna, dan penggunaan gambar ikon, animasi, video, dan lain-lain. 

e. Security/privacy, merupakan perlindungan terhadap pengguna agar terbebas 

dari penipuan yang dapat merugikan secara finansial. 

f. Interactivity, merupakan kemampuan konsumen dalam menentukan layanan 

yang sesuai dengan kebutuhan, misalnya mengubah pesanan ketika barang 

masih di keranjang belanja toko online. 

5. Persepsi Risiko 

Menurut Pavlou (2003) risiko merupakan ketidakpastian dan konsekuensi 

yang berhubungan dengan tindakan-tindakan konsumen. Peneliti-peneliti 
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perilaku konsumen mendefinisikan persepsi risiko sebagai persepsi konsumen 

tentang ketidakpastian dan akibat yang merugikan karena pembelian suatu 

produk atau jasa. Risiko persepsi meningkat melalui ketidakpastian dan atau 

besarnya hubungan konsekuensi yang negatif. Literatur yang ada selalu 

menghubungkan sekuritas dengan risiko persepsikan ketika para periset 

membahas faktor-faktor kritis yang berhubungan dengan e-commerce (Pavlou, 

2003). Persepsi risiko (perceived risk) menurut Schiffman dan Kanuk (2007) 

adalah ketidakpastian yang konsumen hadapi ketika mereka tidak bisa melihat 

konsekuensi dari keputusan pembelian mereka. 

Schiffman dan Kanuk (2007) menjelaskan risiko yang dirasakan 

konsumen dalam pengambilan keputusan dalam membeli produk, dan menjadi 

pengukuran variabel persepsi risiko, meliputi: 

a. Risiko fungsional adalah potensi kerugian terjadi karena kegagalan produk 

seperti yang diharapkan. Kurang konfirmasi dari kualitas produk 

dibandingkan dengan harapan akan menurunkan niat beli.  

b. Risiko fisik adalah potensi kerugian keamanan pribadi dihasilkan dari 

pembelian. Konsumen mungkin merasa tidak aman dalam lingkungan 

pembelian dalam e-commerce.  

c. Risiko keuangan adalah potensi kerugian uang dengan membeli produk. 

Keamanan pembayaran merupakan faktor penentu penting dari pembelian 

dalam e-commerce.  

d. Risiko sosial adalah potensi kerugian ketidaksetujuan dengan keluarga atau 

teman-teman dari pembelian.  
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e. Risiko psikologis adalah potensi kerugian citra diri atau konsep diri yang 

dihasilkan dari membeli. Konsumen mungkin memiliki perasaan 

kegelisahan psikologis saat membeli di e-commerce.  

C. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian terdahulu, tinjauan teori, jurnal 

dan berbagai kajian ilmiah kerangka konseptual penelitian disusun pada 

gambar 2.1 sebagai berikut:  

gambar 1.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

Kerangka pikir pada gambar 2.1 menunjukkan bahwa persepsi risiko, 

kualitas situs web dan kepercayaan konsumen sebagai variabel independen 

yang mempengaruhi keputusan pembelian sebagai variabel dependen. 

D. Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2008) hipotesis merupakan dugaan sementara atas 

rumusan masalah pada penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
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1. Pengaruh kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian 

Terdapat penelitian tentang adanya pengaruh kualitas situs web 

terhadap keputusan pembelian yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ashari, 

Widayanto (2011) menghasilkan kepercayaan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh 

Ullah (2014) menghasilkan kepercayaan konsumen berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Adapun penelitian Zulfa (2018) 

menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Penelitian Permatasari (2015) menunjukkan bahwa kepercayaan 

konsumen berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Hal ini diperkuat dengan penelitian Angkat (2013) yang menunjukkan 

bahwa kepercayaan konsumen berpengaruh signifikan terhapat keputusan 

pembelian konsumen. Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian tersebut, 

maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H1= Kepercayaan konsumen berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian secara online pada Lazada. 

2. Pengaruh kualitas situs web terhadap keputusan pembelian 

Terdapat penelitian tentang adanya pengaruh kualitas situs web 

terhadap keputusan pembelian yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zulfa 

(2018) menghasilkan kualitas situs web berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh 
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Ghafiki (2017) menghasilkan kualitas situs web berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian.  

Penelitian Pradana (2016) menyatakan adanya pengaruh yang 

signifikan antara variabel kualitas situs web terhadap keputusan pembelian 

konsumen. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Van VC (2017) 

menyatakan bahwa kualitas situs web berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian 

tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H2=Kualitas situs web berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian secara online pada Lazada. 

3. Pengaruh persepsi risiko terhadap keputusan pembelian 

Terdapat penelitian tentang adanya pengaruh persepsi risiko terhadap 

keputusan pembelian konsumen yaitu penelitian yang dilakukan oleh Moch 

Suhir (2014) menghasilkan persepsi risiko berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian online. Hal ini diperkuat dengan penelitian 

Lucky Van FC (2015) yang menyatakan bahwa persepsi risiko berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian tersebut dapat diambil keputusan 

dengan melihat hasil penelitian yang mempunyai kesamaan terbanyak, maka 

hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H3= Persepsi risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian secara online pada Lazada. 
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4. Persepsi risiko, kualitas situs web dan kepercayaan konsumen berpengaruh 

secara simultan terhadap keputusan pembelian. 

Terdapat penelitian tentang adanya pengaruh Persepsi risiko, kualitas situs 

web dan kepercayaan konsumen berpengaruh secara simultan terhadap 

keputusan pembelian yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zulfa (2018) 

menghasilkan bahwa penelitian yang dilakukan layak atau fit. Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

H4= kepercayaan konsumen, kualitas situs web dan Persepsi risiko, 

berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian secara 

online pada Lazada. 

 


